
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 6 augustus 2022 om 15:30 uur 

Bas Koster, orgel 
 
 
 
 

 
 

1. Dietrich Buxtehude (1637-1707)  Magnificat Primi Toni BuxWV 203 
 

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Uit: Schübler-Choräle: 
- Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 

 
3. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Präludiun und Fuge G-Dur op. 37 no. 2 

 
4. Josef Rheinberger (1839-1901)  1e Orgelsonate in c-moll op. 27 

- Präludium 
- Andante 
- Finale 
 

5. Ralph Vaughan Williams (1872-1958)  Uit: Three Preludes on Wels Hymn Tunes 
- Rhosymedre 

 
6. Max Reger (1873-1916)   Uit: 30 kleine choralvorspiele Op. 135a 

- Ach bleib mit deiner Gnade 
- Ein’ feste Burg ist unser Gott 
- Freu’dich sehr, o meine Seele 
- Jesus, meine Zuversicht 
- Nun danket alle Gott 
 

7. Bas Koster (1988)    Koraal en variaties over  
‘Neem mijn leven laat het Heer’ 

 
8. Bas Koster (1988)    Improvisatie over ‘De Lofzang van Maria’ 
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Bas Koster is begonnen met orgellessen en improvisatielessen bij Gerben Mourik in Oudewater, die 
hem ook voorbereidde op het conservatorium.  

Vanaf 2013 volgde Bas les aan het Fontys AMPA te Tilburg bij Ad van Sleuwen, Ruud Huijbregts en 
Jelena Bazova. Improvisatielessen werden gevolgd bij Henco de Berg en Wouter van der Wilt.  

Naast deze lessen heeft Bas meegedaan aan een aantal symposiums en cursussen, die onder leiding 
stonden van gerenommeerde organisten. Op dit moment volgt hij orgellessen bij Gerben Budding en 
heeft hij improvisatielessen gevolgd bij Geerten Liefting.  

Verder volgde Bas directie/cantoraat lessen bij Leo Rijkaart en heeft hij meegedaan met de Kurt 
Thomas Cursus in Utrecht op het gebied van directie. 

De kerkmuziekopleiding werd gevolgd aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam, 

 

Als organist is Bas verbonden aan verschillende kerken in Gouda, Rotterdam Alexander, Oudewater-
Hekendorp en Zevenhuizen. 

Verder heeft Bas een lespraktijk en is hij verbonden aan de Muziekschool Rijswijk.  

Daarnaast is Bas ook actief bezig met het schrijven van koraalmuziek. 

 

Tot slot is Bas betrokken als bestuurslid zijnde bij de Muziekcommissie van de Stichting Goudse St. 
Jan.  

Voor meer informatie zie www.baskoster.nl  

 

 


