
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren in het mandje bij de uitgang van de kerk. 
Nog geen lid van de Vriendenkring Smitsorgel? Word het vandaag! Informatie bij de organisatie van het concert. 

Eenmalige bijdrage welkom op rek.nr. NL92RABO01982.20.227. 
Zie ook onze website: www.smitsorgel.nl  

 

  Stichting Smitsorgel 
    

 informatie@smitsorgel.nl   
  www.smitsorgel.nl 

  
 

Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 18 juli 2020 om 15.30 uur 

Niels de Klerk, orgel 
 

 
Toccata, adagio en fuga, BWV 564     J.S. Bach (1685-1750) 
 
Pastorale, BWV 590       J.S. Bach 

Prelude en fuga in G, op. 109 nr. 2*                                                 C. Saint-Saëns (1835-1921) 

Allegro Vivace uit symfonie 1     L. Vierne (1870-1937) 

Lamento        M. Dupré (1866-1971) 
 
Fantasie in f moll KV 608      W.A. Mozart (1756-1791) 
 
 

NIELS DE KLERK (1997) begon op 8-jarige leeftijd met 
orgelspelen. Na zichzelf de eerste beginselen te 
hebben aangeleerd nam hij al snel les bij Jaco van de 
Werken, cantor-organist van de Grote Kerk in 
Heusden. Vanaf september 2016 studeerde hij 
hoofdvak Orgel bij Ruud Huijbregts aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg. Verder kreeg hij 
improvisatieles, eerst van Henco de Berg, later van 
Wouter van der Wilt. Andere docenten van wie hij 
regelmatig les had zijn Gerben Budding en Jelena 

Bazova. Daarnaast volgde Niels bijvakken piano, klavecimbel en directie en verdiepte hij zich 
in het bespelen van een Frans drukwind harmonium. Hiernaast volgde Niels de opleiding 
Kerkmuziek aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam. Hij volgde masterclasses van 
onder meer Jean-Baptiste Robin, Rubin Abdullin en Ben van Oosten. 2 weken geleden gaf hij 
zijn eindexamenconcert van de Bachelor of Music in de Catharinakerk in Eindhoven. 
Niels is hoofdorganist van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. Hij bespeelt daar een voor die 
bouwtijd fraai Pels-orgel uit 1968. Verder is Niels onder meer organist van het monumentale 
Strümphler-orgel (1791) in de Hervormde Kerk te Lexmond. In het dagelijks leven volgde hij 
naast zijn conservatoriumstudie de Master Economics aan de Tilburg University.  
 


