
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. 
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Zaterdag 25 juli 2020 om 15.30 uur 

Marc Schippers, orgel 
 

 
 
 
 
 
D. Buxtehude (1637-1707) 
 

- Toccata in G-Dur BuxWV. 164     
- Canzona in G-Moll BuxWV. 173    
- Fuga in G-Dur BuxWV. 175     

 
G. Böhm (1661-1733) 
 

- Partita über ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’     
 
J.S. Bach (1685-1750) 
 

- Pastorella in F-Dur BWV. 590   
 
- Sechs kleine Praeludien: 

o Nr. 1 in C-Dur BWV. 933 
o Nr. 2 in C-Moll BWV. 934 
o Nr. 3 in D-Moll BWV. 935 
o Nr. 4 in D-Dur BWV. 936 
o Nr. 5 in E-Dur BWV. 937 
o Nr. 6 in E-Moll BWV. 938 

 
C.P.E. Bach (1714-1788) 
 

- Sonata in A-Moll Wq70/4, H85   
o I. Allegro assai 
o II. Adagio 
o III. Allegro 
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MARC SCHIPPERS kreeg zijn eerste orgelles toen hij negen jaar oud was. Hij volgde 
orgellessen bij enkele particuliere docenten. Op veertienjarige leeftijd startte hij naast de 
orgellessen met pianolessen bij Mirjam IJsseldijk. Ook volgde hij onder andere basso 
continuolessen bij Gerard de Wit. 

In 2017 is Marc afgestudeerd aan het conservatorium in 
Tilburg voor zijn bachelor muziek, waarbij hij hoofdvak 
orgel en bijvak piano en klavecimbel studeerde. Sinds 
2018 studeert hij verder in Tilburg voor zijn master orgel. 
Orgellessen volgde Marc bij Ad van Sleeuwen, Henco de 
Berg, Ruud Huijbrechts, Wouter van der Wilt en Jelena 
Bazova. Hij heeft masterclasses gevolgd bij Joris Verdin 
(België), Luca Scandali (Italië) en Rubin Abdullin 
(Rusland). 

Als pianist won hij, in een duo met dwarsfluit en in een 
duo met viool, de eerste prijzen in de Maassluisse 
Muziekweek in 2011 en 2012. Ook won hij op piano, 
samen met een dwarsfluitiste, de prijs voor het beste duo 
en de prijs voor de beste vertolking op het solistenconcours in Well (2012). Als solist heeft hij 
in 2012 de derde prijs gewonnen bij de Maassluise Muziekweek. 

Marc heeft inmiddels jarenlang ervaring met het geven van orgellessen en pianolessen. Sinds 
2018 is Marc organist en cantor bij De Wingerd in Krimpen aan den IJssel. 

  

 

 


