
Kerstconcert in de Ledevaertkerk 
Rob Nederlof, orgel 
Lex Bergink,   hobo 

Dinsdag  17 december 2019 
Aanvang: 20:00 uur 
Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam 

advent- en kerstmuziek van Johann Sebastiaan Bach 
(1685-1750)
Uitgevoerd door Rob Nederlof (orgel) en Lex Bergink (hobo).

Rob Nederlof studeerde orgel (bij Maurice Pirenne), piano (bij Alexadru Hrisanide) en klavecimbel (bij 
Gerard Dekker) aan het Brabants Conservatorium. Hij sloot zijn drie studies af met het behalen van de 
diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Rob Nederlof volgde diverse meestercursussen in 
binnen- en buitenland o.a. bij Bernard Lagacé, Albert de Klerk, Piet Kee, Luigi Tagliavini. Tevens studeerde 
hij nog een jaar bij Prof. Gisbert Schneider aan de Folkwang Hochschule te Essen (Duitsland).
Hij concerteerde in vele belangrijke concertzalen en kerken in heel Europa (onder andere Smetana-zaal en 
Rudolfinum in Praag, Berliner Dom, Thomaskerk Leipzig, St. Bavokerk Haarlem, Hofkapel Schönnbrun , 
Dom van Salzburg Wenen, Concertgebouw Amsterdam). Ook heeft hij meegewerkt aan een groot aantal 
CD- opnames en is hij regelmatig te beluisteren en te zien op radio en televisie. 
Rob Nederlof is docent aan het Factorium Tilburg, Podiumkunsten en is organist van de Heuvelse kerk en 
Petrus en Paulus kerk te Tilburg en van de Sint Jan in Goirle.

Lex Bergink studeerde eerst hobo aan het Brabants Conservatorium. Al tijdens zijn studie maakte hij een 
solotournee met het Nederlands Studenten Kamerorkest en was hij 1e hoboïst in het orkest van de 
Europese Gemeenschap waarmee hij vele concertreizen maakte. Sindsdien speelde hij o.a. in het 
Residentie Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Het Brabants 
Orkest, I Fiamminghi en was als solohoboïst verbonden aan het in Flevolands Kamerorkest en later aan 
het orkest van de Vlaamse Opera in Antwerpen/Gent. Sinds 1984 is hij eerste hoboïst van het kamerorkest 
Concerto Brabant (voormalig Brabants Kamerorkest/ Musica Ducis). Hij maakte sinds de oprichting in 1990 
tot 2002 deel uit van het Hexagon Ensemble, een internationaal gerenommeerd kamermuziekensemble, 
waarmee hij vele concerten gaf, radio-, tv- en CD opnames maakte en concertreizen had naar o.a. 
Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en de Verenigde Staten. Als solist speelde hij met meerdere orkesten 
in Nederland maar ook daarbuiten in onder meer München, Wenen en Brussel. Als docent werkte hij aan 
het Brabants Conservatorium en is momenteel verbonden aan de Lindenberg in Nijmegen. 
De drang om zijn muzikale ideeën over te brengen op anderen bracht hem tot dirigeren. In aansluiting 
daarop volgde hij vanaf 2003 de studie hoofdvak Orkestdirectie bij Jac van Steen aan het Fontys 
Conservatorium en volgde lessen koorvorming/koorscholing en zang.                      Lex Bergink is 
momenteel dirigent/artistiek leider van o.a. het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch, het Noviomagum 
Wind Orchestra en van de Bossche Opera. 
Voor het volledige programma zie www.ledevaertkerk.nl  

http://www.ledevaertkerk.nl


                             

Dinsdag 17 december, aanvang 20 uur 
De toegang is vrij, collecte na afloop.


