
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren in het mandje bij de uitgang van de kerk. 
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Zie ook onze website: www.smitsorgel.nl  
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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 31 augustus 2019 om 15.30 uur 

Niels de Klerk, orgel  
Bruno Alonso Iglesias, saxofoon 

 
 
 
 
Preludium en Fuga g-moll WoO 10                                                                                     
J. Brahms (1833-1897)  
  
Sonate voor Viola da Gamba en klavecimbel D-dur BWV 1028 
J.S. Bach (1685-1750) 
Dit werk wordt uitgevoerd op tenorsaxofoon en orgel 
- Adagio 
- Allegro 
- Andante 
- Allegro 
  
Saxofoonsolo: Prelude uit Cello suite no. 1 BWV 1007                                                        
J.S. Bach 
  
2 Choralvorspiele                                                                                                                     
- Wachet auf, ruft uns die Stimme              
- Hilf, Herr Jesu, lass gelingen 
G.A. Homilius (1714-1785) 
  
Sonate voor Altsaxofoon en Orgel                                                                                   
D. Bédard (1950) 
- Invention 
- Bacarolle 
- Humoresque 
  
Saxofoonsolo: Improvisation III                                                                                                  
Ryo Noda (*1948) 
  
Sinfonia BWV 29 'Wir danken dir, Gott, wir danken dir' arr. A. Guilmant                    
J.S. Bach 
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Programmatoelichting 
 
Orgelconcerten hebben nog wel eens de naam saai te zijn en een vast patroon te volgen. 
Dat geldt niet voor dit concert! De combinatie orgel en saxofoon is erg fraai. Tijdens dit 
concert komt deze combinatie uitgebreid aan bod. Natuurlijk ontbreken ook enkele grote 
werken voor orgel solo niet. Er wordt onder meer een sonate voor saxofoon en orgel 
uitgevoerd geschreven door de Canadese componist Denis Bédard. Daarin worden alle 
mogelijkheden van de instrumenten uitgebreid, met een spectaculair klankresultaat tot 
gevolg.  
  
 
 
 
 
Niels de Klerk (1997) begon op 8 jarige leeftijd met orgelspelen. Hij kreeg les van Jaco 
van de Werken en Gerben Budding. Vanaf september 2016 studeert hij hoofdvak Orgel 
bij Ruud Huijbregts aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Verder krijgt hij 
improvisatieles, eerst van Henco de Berg, later van Wouter van der Wilt. Verder volgt hij 
piano- en klavecimbellessen. In 2018 is Niels begonnen met de opleiding kerkmuziek aan 
het Codarts Conservatorium te Rotterdam.  
Hij nam deel aan verschillende concoursen, waarbij hij in 2012 en 2015 winnaar werd 
van het Feike Asma Concours te Ede. Hij volgde veel masterclasses, onder meer van 
Jean Baptiste Robin en Rubin Abdullin. In het dagelijks leven volgt hij naast zijn studie 
aan het conservatorium ook de master Economics aan de Tilburg University.  
  
Bruno Alonso Iglesias werd geboren in Redondela (Spanje) in 1998. Hij begon zijn 
muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd. Hij werd onderdeel van het Saxofoonorkest van 
Redondela (OSR). Dit stond onder leiding van Elisa Arias, die ook zijn saxofoondocent 
was in de daaropvolgende jaren. 
  
Bruno studeerde met lof af aan het Conservatio Profesional de Música de Redondela voor 
hij aan zijn conservatoriumstudie in Nederland begon. Deze studie volgt hij aan het 
Fontys Conservatorium bij Andreas van Zoelen.  
  
Verder kreeg hij masterclasses van onder meer Jean Pennings, Martien Maas, Harry 
White, Ryo Noda en het Ràscher Saxophone Quartet. Hij trad op als solist met 
verschillende orkesten. Hij nam onder meer deel aan projecten en tours van het 
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, Metropool Orkest Academy. Hij trad op in meerdere 
Europese landen. 
 


