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  Stichting Smitsorgel 
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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

 
Zaterdag 24 juli 2021 om 15.30 uur 

Louise Rijs, Rosalie Ardts, Daphne van Zundert, 
Viola Chong en Arnold Ardts, zang 

Els Althuizen en Daphne van Zundert, blokfluit 
Bert Augustus, orgel en clavecimbel 

 
 
Vincent Lübeck (1656 – 1740)   Praeludium in d 
 
Daniel Friderici (1584 – 1638)   Cantate Domino 
 
Johann Schelle (1648 – 1701)   Herr, ich habe lieb die Stätte deine Hauses 
 
Henry Purcell (1659 – 1659)   Let us wander 
      We sing to Him 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  Komm, du Süße Todesstunde, uit Cantate BWV 161 
 
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) Se tu m’ami, se sospiri 
 
 
Felix Mendelssohn (1809 – 1847)  Hebe deine Augen auf, uit Elias 
 
Carl Czerny (1791 – 1857)   Präludium und Fuge in a, Op. 603 Nr. 3 
 
Joseph Rheinberger (1839 – 1901)   Memorare 
      Quam admirabile 
 
 
Jacob van Eyck (ca. 1590 -1657)   Lavignone 
 
Henry Purcell     Sound the Trumpet 
 
Giuseppe Sammartini (ca. 1693-1770)  Sonate X: Allegro – Adagio – Allegro 
 
Johann Vierdanck (1605 – 1646)  Jauchzet dem Herren 
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Louise Rijs, alt, werd geboren te Venlo-Blerick en studeerde aan het Maastrichts Conservatorium solozang bij 
Elisabeth Ksoll en piano bij Joop Grubben. Vervolgens zette zij haar zangstudie voort bij Erna Spoorenberg. 
Louise Rijs is een veelgevraagde oratorium- en concertzangeres en verleent regelmatig haar medewerking aan 
oratoriumuitvoeringen en concerten in binnen- en buitenland. 
Zij  maakte vele concertreizen.  Naast het klassieke repertoire zingt zij graag oude muziek.  
Zij was ruim 18 jaar als zangdocente verbonden aan de Katholische Hochschule für Kirchenmusik                             
“Sankt Gregorius” te Aken.  
 
Arnold Ardts, bariton. Na zijn studie aan de Pedagogische Academie te Nijmegen en enkele jaren als 
onderwijzer, studeerde Arnold Ardts Schoolmuziek en solozang aan het Maastrichts Conservatorium. Solozang 
bij Elisabeth Ksoll. Na zijn zangopleiding vervolgde hij zijn zangstudie bij Erna Spoorenberg. 
Gedurende meer dan 25 jaren was hij docent zang en koorscholing aan verschillende muziekscholen in 
Schijndel en Sint-Oedenrode, Veghel, Gennep en Boxmeer. Ook was hij jarenlang werkzaam als zangdocent aan 
de Katholische Hochschule für Kirchenmusik “Sankt Gregorius “ te Aken. 
 
Els Althuizen, blokfluit, studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Tilburg bij Pieter van Veen en sloot deze 
opleiding af met de diploma´s docerend musicus (1980) en uitvoerend musicus (1981). Later studeerde ze nog 
verder bij Marijke Miessen in Amsterdam. Tot voor kort was ze als docente blokfluit verbonden aan 
"Zinder"(voorheen “De Plantage”) in Tiel. Momenteel heeft ze nog een eigen lespraktijk in Rosmalen. Ze geeft 
leiding aan de blokfluitensembles “Flûtes à Lek”, “Dolce Sirena”, ”Musica Sodalitas”, (een groot blokfluitkoor in 
de bezetting van sopranino- tot contrabasblokfluit) en “Les Avezathes”. Samen met haar collega Fiet Nafzger 
organiseert ze blokfluitdagen voor groot blokfluitorkest. 
 
Rosalie Ardts, alt, is geboren in Eindhoven en groeide op in een muzikaal gezin. Ze zong al op jonge leeftijd in 
verschillende kinderkoren en speelde piano en viool. Na de middelbare school begon ze aan haar studie aan de 
kunstacademie AKV|St.Joost te Breda in de richting illustratie/animatie, maar bleef muzikaal actief. Tijdens 
deze bachelorstudie besloot zij het roer om te gooien richting de muziek. Na een voorbereidend jaar aan het 
conservatorium van Tilburg en met haar bachelordiploma illustratie op zak startte zij haar zangstudie aan het 
conservatorium van Antwerpen bij Stephanie Friede en een jaar later bij Andrew Richards. Ondertussen zingt 
zij zowel in Nederland als in België concerten, en nam deel aan masterclasses van o.a. Stephanie Friede, John 
Norris, Raehann Bryce-Davis en Alexander Oliver met onder meer werken van Händel, Rossini en Menotti. In 
september 2021 hoopt zij haar bachelordiploma Klassiek Zang te behalen. 
 
Daphne van Zundert, blokfluit en alt. Toen zij zeven jaar werd ging zij bij de Schola Cantorum van de Sint 
Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch zingen en componeerde zij muziek op de piano. Toen zij  9 jaar was begon 
zij met het bespelen van de blokfluit en trad regelmatig op als solist in kamermuziekgezelschappen. Twee jaar 
geleden startte zij met zangles bij Ien Bouwmans en begon in het schooljaar 2018-2019 met opleiding klassieke 
zang aan het conservatorium in Tilburg. Vandaag de dag, inmiddels 20 jaar oud, houdt Daphne zich in haar vrije 
tijd bezig met poëzie, blokfluit en wandelen.   
 
Viola Chong, mezzosopraan, afkomstig uit Hong Kong, treedt sinds 2010 actief op met verschillende barok- en 
oudemuziekensembles en werd vaak geselecteerd als solist in uitvoeringen. Ze was lid van het Hong Kong 
Chamber Choir, Hong Kong Bach Choir, The Tallis Vocalis en het Hong Kong PolyU-koor, en werkte met 
koormasterclasses van gerenommeerde dirigenten als Peter Philips en Dr. Edward Wickham. 
Na het afronden van haar academische graad in BA (Hons) Mode- en Textielstudies aan de Hong Kong 
Polytechnic University in 2016, besloot Viola om naast haar fulltime carrière in de vertaalindustrie verder te 
gaan met klassieke zang. 
Na sinds 2019 gestudeerd te hebben aan het Conservatorium van Tilburg bij Sinan Vural en Margriet van 
Reisen, is Viola onlangs aangenomen aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en zal vanaf dit najaar haar 
voltijdstudie klassieke zang solo voortzetten. 
 
Bert Augustus, orgel en klavecimbel werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts 
te Asten. Hij studeerde natuurkunde, orgel, theorie der muziek en beiaard. Sinds 2002 is hij de titularis van het 
Smits (I) orgel (1839) in Sint-Oedenrode. Sinds 2011 is hij beheerder van het Smits (I) orgel (1838) in Deurne.  


