
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 20 augustus 2022 om 15:30 uur 

István Eperjesy, orgel 
 
 
 
 

 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Toccata et Fuga d-moll, BWV 565 
 
 
Felix Mendelssohn (1809-1847)   Orgelsonate No.6, Op. 65 

• Choral und variations 
• Andante sostenuto 
• Allegro molto 
• Fuga 
• Andante 

 
 
Georg Friedrich Händel  (1685-1759)  Orgelconcerto B-dur, Op.4 No.2, HWV 290 

(Bewerking voor orgel solo door Marcel Dupré) 
• A tempo ordinario e staccato 
• Allegro 
• Adagio e staccato 
• Allegro, ma non presto 

 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  Adagio und Allegro f-Moll, KV 594, "für ein 

Orgelwerk in einer Uhr" 
• Adagio 
• Allegro 
• Adagio 

 
 
César Franck (1822-1890)    Choral No. 3 a-moll, FWV 40  
  
  
  



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. 

 

 
 
 
István Eperjesy (geb. 1969). Als 6 jarige jongen raakte István al gefascineerd door klassiek 
orgelmuziek en kreeg zijn eerste orgellessen. Later ging hij les volgen bij Jan van de Laar in 
Helmond. István was dan ook vaak te vinden achter het klavier van het befaamde Robustelly 
orgel in Helmond. Hij volgde interpretatie cursussen en deed mee aan diverse 
orgelconcoursen. Van het "Groot Nederlands Orgelconcours" van 1989 in Boxtel was hij 
finalist. Met enige regelmaat is hij als uitvoerder te horen en heeft concerten mogen gegeven 
in o.a. de Sint-Jan in Den Bosch en de Pieterskerk te Leiden. Hij is als software engineer 
werkzaam bij Bosch Rexroth in Eindhoven. 


