
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 

Zondag 13 november 2022 om 16 uur 

Willem Hörmann, orgel 
 

 
 
 

 

 

“vreemde tweeluiken” 
 

Koororgel: 
 
I'm Happy Just To Dance With You 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Balletto del Granduca 
 
Smits-orgel: 
 
hey jude 
Alexandre Pierre François Boely (1785- 1858): Fantasia "Judex Crederis" 
 
The fool on the hill 
Gu Wei (1991): When the mountains sing... 
 
Lady Madonna 
Flor Peeters (1903-1986): Toccata sur Ave Maris Stella op. 28 
 
Blackbird 
J.S. Bach (1685-1750): Bourree 
 
Imagine 
Marcel Dupré (1886-1971): Paraphrase sur une mélodie de Beethoven ("Die Himmel rühmen 
des Ewigen Ehre") 
 
With a Little Help from My Friends 
César Franck (1822-1890): Troisième Choral 
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Willem Hörmann ('s-Hertogenbosch 1953) studeerde af in vijf richtingen waaronder 
kerkorgel en piano. Als organist is hij verbonden aan de monumentale Sint-Cathrienkerk te 
's-Hertogenbosch waar zich het grote historische Vollebregtorgel bevindt; daarnaast is hij 
organist in de Abdij van Berne in Heeswijk, de H. Hartkerk te Vught en de SOW-kerk te 
Berlicum. Hij werkte mee aan diverse uitvoeringen met koren en opnames voor radio, tv en 
cd. De afgelopen jaren bespeelde hij tijdens concerten meer dan 100 orgels in binnen- en 

buitenland, waaronder België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, 
Polen, Israël, Canada en de VS. Door diverse Brabantse 
orgelkringen werd hij de afgelopen jaren steeds opnieuw voor 
het geven van concerten uitgenodigd. Op zijn repertoire staan 
de meeste grote werken van J.S. Bach, symfonieën van Widor, 
Dupré en Vierne, grote werken van Olivier Messiaen, César 
Franck, Franz Liszt, J.P. Sweelinck, eigen werken en 
improvisaties. 

Regelmatig voert hij hedendaagse werken uit van componisten 
die hij in levende lijve heeft horen spelen, zoals Naji Hakim en 
Thierry Escaich; ook laat hij regelmatig werken horen van 
Brabantse componisten uit de 20ste eeuw zoals Louis 
Toebosch, Antoon Maessen en Jos van Amelsvoort. Op veel 
concerten die hij samen met vooraanstaande koren gaf 
stonden omvangrijke werken op het programma, waaronder 
werken voor twee koren en twee orgels; ook begeleidde hij tal 

van solisten. Hij zette zich in voor de Brabantse Orgelfederatie, en jarenlang voor de 
besturen van de Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff", de Interkerkelijke Stichting Opleiding 
Kerkmuziek, hij was actief als bestuurslid van de Vrienden van het Smitsorgel Sint-
Lambertuskerk Rosmalen en de Stichting Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch en hij 
richtte de Orgelkring Sint-Cathrien op die elk jaar een serie orgelconcerten organiseert in de 
Sint-Cathrienkerk te 's-Hertogenbsoch. 

Op Youtube zijn meer dan 100 opnames van hem te vinden. 

www.willemhormann.nl  


