
2021: twintig jaar Smitsorgel Martinuskerk gerestaureerd 
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  
Het is zonder toestemming van uitvoerders en de Stichting Smitsorgel niet toegestaan opnamen van het concert te maken. 

 

  Stichting Smitsorgel 
    

 informatie@smitsorgel.nl   
  www.smitsorgel.nl 

 

Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 16 juli 2022 om 15:30 uur 

Tannie van Loon, orgel 
 
 

 
 
 

“Variatiekunst” 
 
 
D. Buxtehude      Fuga in C-Dur BuxWV 174 
(ca. 1637-1707) 
 
H. Scheidemann     Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
(ca. 1595 – 1663) 
 
C.Ph.E. Bach      uit: Sonate in d-klein Wq 69: 
(1714-1788)      deel 3 Allegretto (thema met variaties) 
 
F. Mendelssohn      uit: Sonate nr. III in A 
(1809-1847)      Andante tranquillo 
 
H. Strategier      Thema met variaties 
(1912-1988) 
 
D. Kabalevsky      Sieben heitere Variationen 
(1904-1987)      über ein ukrainisches Volkslied 
 
C. Franck      uit: Pièces posthumes 
(1822-1890)      Offertoire in g mineur 
 
L. Lefébure-Wély     Communion en Fa 
(1817-1870) 
 
H. Andriessen      Thema met variaties 
(1892-1981) 
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Tannie van Loon (1974) studeerde achtereenvolgens schoolmuziek, piano en orgel aan het Brabants 
Conservatorium in Tilburg; piano bij Ton Demmers en orgel bij Bram Beekman. In het kader van de 
2e fase opleiding orgel volgde zij tevens interpretatielessen bij Ewald Kooiman (Amsterdam), Ad van 
Sleuwen (Hilvarenbeek), Theo Jellema (Leeuwarden) en Eric Lebrun (Parijs). 
Tannie treedt regelmatig op als soliste, begeleidt op projectbasis diverse koren en is organiste van de 
Maria Presentatiekerk in Aalst. 
Voor de Brabantse Orgelfederatie heeft Tannie medewerking verleend aan een aantal cd-opnames 
van bijzondere instrumenten in Brabant. 
In de afgelopen jaren heeft zij onder andere concerten mogen geven in de kathedralen van Den 
Bosch, Brugge, Brussel, de Grote Kerk in Breda, de Universiteitskerk St. Mary the Virgin in Oxford, de 
St. Severikirche te Erfurt, de Dom van Wenen, het klooster in Melk en de Thomaskirche te Leipzig. 
Tannie woont met haar man en hun twee zoontjes in Eindhoven. 
 
www.tannievanloon.nl  
 
 
 


