De Stichting Smitsorgel zet zich in voor het behoud van het Smitsorgel in de
Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Ze wil daartoe de belangstelling voor orgelmuziek
in het algemeen en het Rooise orgel in het bijzonder levendig houden. Ze
organiseert jaarlijks tien tot vijftien concerten. De Stichting vraagt voor het
samenstellen van de concerten advies aan muziekkenners uit Sint-Oedenrode en
omgeving.
De Stichting wordt financieel ondersteund door sponsoring en een Vriendenkring,
waarvan iedereen lid kan worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 30,00.
Het rekeningnummer is NL92 RABO 0198 2202 27
Het Smitsorgel van de Martinuskerk in Sint-Oedenrode heeft, in tegenstelling
tot de meeste instrumenten uit de tweede helft van de 19e eeuw, een slanke
dispositie. De algemene klankindruk is breed, maar bescheiden. Het is een kleurrijk
instrument, dat de kerkelijke orkestpraktijk van
de achttiende en negentiende eeuw indertijd
waardig verving.
Het orgel werd in 1839 door Frans Smits
geplaatst in de in 1810 in gebruik genomen
Martinuskerk. De Rooise timmerman Engels
maakte de kas en het atelier van beeldhouwer
J.B. Peeters uit Antwerpen het houtsnijwerk.
Het orgel beschikte aanvankelijk over twee
klavieren en een aangehangen pedaal; helaas was het eind vorige eeuw vrijwel
onbespeelbaar geworden. Door acties onder de bevolking van Sint-Oedenrode,
steun van de overheid en particuliere fondsen kwam geld beschikbaar om in 2000
aan de restauratie te beginnen. De manualen ondergingen een reconstructie en het
instrument kreeg een zelfstandig pedaal met vijf registers.

Concerten in 2020
20 juni
16.00 uur

Openingsconcert / dit concert vervalt
Een saluut aan de zwaar beschadigde Parijse Notre Dame
Concertante uitvoering van de Messe Solennelle (1899) van
Louis Vierne voor koor en twee orgels
Een projectkoor o.l.v. Leo Smeets.
Henk Verhoef en Bert Augustus, orgel

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus

Els Althuizen, blokfluiten en Bert Augustus, orgel
Johanneke de Wit, blokfluiten en Gerard de Wit, orgel
Niels de Klerk
Marc Schippers
Bas van Gestel, trompet, Marian Hofstra, sopraan en
Roelof Hamberg, orgel
Bas Koster
Piet Groenendijk

8 augustus
15 augustus
12 september

Open Monumentendag
14.00 – 16.30 uur
Bezoek aan kerk, orgel en toren

15 november
16.00 uur

Slotconcert
Het Gebed … komt u alleen voor de muziek?
Pieter van Aarle, zang.
Blazersensemble van Nos Jungit Apollo en
Wouter van der Wilt, orgel

De zaterdagconcerten in juli en augustus beginnen om 15.30 uur. De toegang tot
onderstaande concerten is vrij; wel vragen wij telkens een vrijwillige bijdrage in de
kosten voor de concerten en voor de instandhouding van het Smitsorgel. Tot
voorkort plaatsten wij daartoe een mandje bij de uitgang van de kerk. In de
gegeven omstandigheden plaatsen wij nu geen mandje, maar kunt u uw bijdragen
overmaken; zie hiervoor onze pagina www.smitsorgel.nl/contact/ .
www.smitsorgel.nl www.heiligeodaparochie.nl
In 2018 is een CD uitgebracht met Kerksonates en
orgelmuziek voor vier handen van Mozart;
De prijs bedraagt € 10,00 exclusief verzendkosten. Voor
bestelling mail naar: informatie@smitsorgel.nl

