
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 23 juli 2022 om 15:30 uur 

Jack Evers, orgel 
Joris de Graaf, trombone 

Antje de Jong, Ladyspeaker 
 
 

 
 
 
 

Arrival of the Queen of Sheba orgel George Frideric Handel (1685 - 1759) 

  

arr. Noel Rawsthorne 
  

Jesus Christ Superstar orgel Andrew Lloyd  Webber (1948 - ) 
I don't know how to love him orgel/trombone  
 
Phantom of the Opera ouverture orgel  
Music of the night orgel/trombone  
 
Marche Hongroise uit  Hector Berlioz (1803 - 1869) 
la Damnation de Faust orgel arr. Benjamin Righetti 
 
Gabriel's Oboe, Nella Fantasia orgel/trombone Ennio Morricone (1928 - 2020) 
uit "the Mission"   
 
Lord God of Abraham orgel Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) 
uit het Oratorium Elijah   
 
Smile and two Nonsense Songs orgel/trombone Charlie Chaplin (1889 - 1977) 
"Titine" uit Modern Times   
 
Paraphrase sur un choeur de  orgel  
Judas Macchabée de Handel  Alexandre Guilmant (1837 - 1911) 
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Jack Evers, orgel (Eindhoven, 1961) studeerde aan het Brabants Conservatorium bij Hub Houet en 
Bram Beekman alwaar hij in 1984 en 1986 de diploma’s DM en UM behaalde. Tevens behaalde hij de 
acte DM voor piano. Hij volgde daarnaast nog diverse cursussen en masterclasses. 
Als begeleider is hij voor verschillende muzikale gelegenheden actief. Hij heeft als pianodocent zijn 
eigen privé-school in Uden en omstreken. 
 
 
 
Joris de Graaf, trombone, woont in Uden en is docent aan het Zwijsen College te Veghel. Naast zijn 
drukke baan heeft Joris veel hobby’s, waaronder muziek. Op zijn 10e begon hij op hoorn, maar dat 
was geen handig carnavalsinstrument, dus ging hij er op zijn 15e de bombardon (Es-bas) naast doen. 
Omdat zijn muzikale vrienden bij een Big Band gingen spelen heeft hij op 18 jarige leeftijd de hoorn 
vaarwel gezegd en is op trombone begonnen. Met enkele boezemvrienden richtte hij zo’n 30 jaar 
geleden een dweilorkest op, dat evolueerde tot de huidige feestband ‘De Dop’. Joris probeert al 42 
jaar “zijn beste toontje voor te zetten”. 


