
ORGELCONCERT OP HET HISTORISCHE ROBUSTELLY-ORGEL 
DOOR HAND DEHOND 
VRIJDAG 14 SEPTEMBER 20.15u. 

 
 
Hans Dehond, geboren te Langdorp (22/1/1950), liep lagere en middelbare school in 
Aarschot en studeerde nadien geneeskunde. 
Hij is momenteel nog steeds algemeen geneeskundig arts in zijn geboortedorp. 
Zijn eerste muziekinitiatie kreeg hij bij mevr. Herman Meulemans (klassieke gitaar, 
piano en viool). 
Na een lange onderbreking omwille van de universitaire studie, herneemt hij de piano: 
private lessen  bij mevr. Moonen (Marie-Madeleine Roland), lerares van het 
conservatorium te Leuven. Het waren zes bijzonder vruchtbare jaren van studie met een 
particuliere vriendschap, tot zij plots overleed. Naar aanleiding van de restauratie van 
het Robustelly orgel hier in Langdorp kwam het idee bij hem op om orgel te gaan 
studeren. Er volgden een zevental jaren van privé studie bij Luk Bastiaens, leraar aan het 
Lemmens-instituut te Leuven en aan het koninklijk conservatorium van Brussel. 
Bijzondere dank aan Luk voor het indrukwekkend palmares aan orgelliteratuur. Na al 
die jaren was het goed om eens door een andere meester grondig aangepakt te worden. 
Het werd Bart Wuilmus van de stedelijke academie voor muziek en woord te Herentals. 
Momenteel  start hij het zesde jaar bij Bart als vrij leerling. 
Hans Dehond gaf een paar concertjes in de St.-Pieterskerk van Langdorp in het kader 
van ‘Op een kier’ en ‘Open Kerk’, hij neemt regelmatig deel aan de klasconcerten van de 
academie en is voorlopig nog organist in de St.-Pieterskerk te Langdorp. 
 
 



Programma 
Jean François DANDRIEU (1682-1738): Magnificat suite in sol dorisch 
                                                                    6 delen:  - magnificat 
                                                                                    - duo 
                                                                                    - trio 
                                                                                    - basse de cromhorne 
                                                                                    - récit de nazard 
                                                                                    - dialogue 
Jan Pieterszoon  SWEELINCK (ca 1562-1621): twee werken:  
                                                                                  Toccata in C 
                                                                                  Pavana Lacrimae: drie versio’s met telkens 
een variatie 
Johann PACHELBEL (1653-1706) : Werde munter, mein Gemüte . (koraal met 4 
variaties) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) : O Lamm Gottes, unschuldig. BWV  656 ( versio 1 
en 2) 
Bernardo STORACE (ca 1620- 1664) : Ballo della Bataglia 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) : O Gott, du frommer Gott. (9 -delige partita) BWV 
767 


