
Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 28 augustus 2021 om 16.00 uur door Niels de Klerk.

Niels de Klerk (1997) is een Nederlandse organist die een carrière in meerdere disciplines 
tegelijkertijd nastreeft. Enerzijds is hij actief op vele vlakken in de muzikale wereld en 
studeert hij in de Master of Music van het Fontys Conservatorium in Tilburg, anderzijds 
voltooide hij eind 2020 de Master Economics van de Tilburg University. Juist op het snijvlak 
van disciplines ontstaan wat hem betreft de beste nieuwe inzichten.

In de muziek is hij vooral actief als organist. Hij is actief in een duo samen met saxofonist 
Bruno Alonso, met wie hij onverwachte keuzes qua repertoire niet schuwt. Niels is 
hoofdorganist van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk, en is verder organist van het 
monumentale Strümphler-orgel (1791) in Lexmond.

Hoofdvak orgel studeerde hij met name bij Ruud Huijbregts, maar hij kreeg ook regelmatig 
lessen bij andere musici. Als bijvakken studeerde hij piano, klavecimbel en koordirectie. Niels
heeft ervaring met het spelen van basso continuo. Verder verdiepte hij zich in het bespelen 
van het Franse drukwindharmonium. Door de ervaring met veel verschillende instrumenten 
heeft hij veel ervaring met het spelen van werken in een grote bezetting. In zijn studies 
economie en bedrijfseconomie zocht hij altijd de verbinding met de culturele sector. Zijn 
scripties hadden een duidelijke link met de culturele sector. Naast zijn economische studies 
studeerde hij kerkmuziek aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam.

In het dagelijks leven is hij naast de muziek werkzaam in de logistiek, waar hij 
accountmanager voor de farmaceutische industrie is. Op de lange termijn hoopt hij inzichten 
uit de economische wetenschap en het bedrijfsleven nog meer in de praktijk te kunnen 
brengen in de culturele sector.

Programma

– Toccata undecima Georg Muffat (1653-1704)

– Vater unser im Himmelreich Georg Böhm (1661-1733)
– Choralvariationen: 'Wer nur den lieben Gott lässt walten

– Ouverture 'Die Meistersinger von Nürnberg Richard Wagner (1813-1883)
(transcr. Lemare)

Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie stjanskathedraal-orgelconcert.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

Toegang tot dit concert is vrij.
Na afloop is er een collecte, om deze concerten ook in de toekomst mogelijk te houden.


