Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op dinsdag 26 augustus 2014 om 20.00 uur door Willeke Smits.
Willeke Smits studeerde orgel, piano, kerkmuziek en koordirectie aan het Utrechts Conservatorium.
Ze heeft een bloeiende concertpraktijk waarin een uitdagende programmering centraal staat. Ze
concerteert solistisch, maar begeleidt ook met veel passie koren en solisten.
Willeke is organist van het monumentale Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht en is
cantor-organist van De Rank in Nieuwegein. Ze is vaste dirigent van het Nieuwegeins Kamerkoor,
dat in 2011 de Cultuur Award Nieuwegein heeft gewonnen. Daarnaast heeft Willeke een privélespraktijk voor orgel en piano.
Ze bracht diverse cd's uit waarvan de cd met orgelwerken van Hendrik Andriessen een 10 kreeg in
het blad "Luister". Onlangs bracht ze een dubbel-cd uit met werken van Johann Gottfried Walther,
ondergewaardeerd tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, die met een 10+ in het blad "De
Orgelvriend" werd geprezen. De CD's zijn na het concert te koop voor respectievelijk €15 en
€22,50.
Naast de muzikale werkzaamheden is Willeke bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van
Organisten en Kerkmusici (KVOK), Kerkzang.nl en de Stichting Utrecht Orgelland.
Voor meer informatie: www.willekesmits.nl
1. Triosonate in c-dur	

• Allegro
• Adagio
• Allegro

Johann Sebastian Bach	


1685-1750

2. Jigg	


Reitze Smits	


*1954

3. Holberg Suite (Suite in olden styl)	

• Praelude: Allegro vivace	

• Sarabande: Andante - un poco mosso
• Gavotte: Allegretto Musette: Poco più mosso
• Air: Andante Religioso
• Rigaudon: Allegretto con brio

Edvard Grieg	

1843-1907
(bewerking: Willeke Smits)

4. Vallée des Danses	


Ad Wammes 	


5. Passacaglia (BWV 582)	


Johann Sebastian Bach

*1953

Toelichting:
Het thema van dit concert is "Het orgel en de dans". Bij aanvang van het concert krijgt u een
mondelinge toelichting op het programma.

Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie folder en www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

