Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 6 juli 2019 om 16.00 uur door Willeke Smits.
Willeke Smits is organist van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk in Leiden.
Ze is de vaste bespeler van het monumentale De Swart-Van Hagerbeer-orgel en het romantische
Willis-orgel. Ook is de ze vaste begeleider van de Leidse Cantorij.
Willeke studeerde orgel bij Kees van Houten en Reitze Smits, kerkmuziek bij Bernard Winsemius
en koordirectie bij Krijn Koetsveld aan het Utrechts Conservatorium. Daarna deed ze
vervolgstudies in koordirectie bij Joop Schets en piano bij Geoffrey Madge. In 2017 was Willeke
finalist van de 'International Sweelinck Competition' in Amsterdam en Haarlem.
Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist, ze heeft een bloeiende praktijk
waarin een uitdagende programmering centraal staat. Ze heeft een lespraktijk voor orgel en piano
en maakt deel uit van de redactie de van de werkgroep Psalmen van de Interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied. Tot medio 2018 was Willeke cantor-organist van de Tuindorpkerk in Utrecht,
waar ze het monumentale Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk bespeelde en leidinggaf aan de
veelkleurige kerkmuzikale praktijk.
Willeke bracht diverse cd’s uit waarvan de cd met orgelwerken van Hendrik Andriessen een 10
kreeg in het blad Luister. Ze bracht 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. Een niet minder groot succes is de verschijning van 'Happiness', een cd
waar je vrolijk van wordt!

1. Concerto del Signor Torelli
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Johann Gottfried Walther 1684-1748

2. Fantasia sopra Freu dich sehr, o meine Seele

Johann Ludwig Krebs

1713-1780

3. Toccata in D, BWV 912

Johann Sebastian Bach

1685-1750

Dit concert is gratis toegankelijk.
Om de concerten ook in de toekomst mogelijk te maken, is er na afloop een collecte.
Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie folder en www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

