Nieuwsbrief – augustus 2021
Redactie: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
In deze nieuwbrief:
- Uitgestelde start orgelseizoen
Agenda orgelseizoen 2021:
- zaterdag 11 september Nationale Orgeldag – Heuvelse kerk
- zondag 24 oktober – Cenakel Tilburg
=====================

Uitgestelde start orgelseizoen
Begin dit jaar hebben wij in de Nieuwsbrief de hoop uitgesproken dit jaar nog twee life evenementen
te kunnen organiseren. Inmiddels staan alle seinen op groen voor een middag vullend programma op
de Nationale Orgeldag in de Heuvelse kerk en een seizoen afsluitend concert in het Cenakel eind
oktober. In deze Nieuwsbrief ligt het accent op deze beide evenementen. Informatie over het
orgelseizoen 2022 zal te vinden zijn in de Nieuwbrief van begin oktober.
=====================

Open-inloop programma
12.45 – 15.30 uur
Het open-inloop programma
bestaat uit drie orgelbespelingen
van ongeveer een half uur op het
Loret-orgel (1858). De organisten
(zie poster hiernaast) kunnen
daarbij van dichtbij aan het werk
worden gezien. De bezoekers
krijgen bij binnenkomst een
zitplaats toegewezen en
ontvangen een overzicht van de
orgelwerken die elk van de drie
organisten ten gehore gaat
brengen. Tussen de bespelingen is
er gelegenheid om met de
organisten in gesprek te gaan over
alles wat het orgel, de muziek en
het orgelspel betreft.
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Slotconcert Nationale Orgeldag
16.00 – 17.00 uur

Rob Nederlof – Smits-orgel
PROGRAMMA
Orgelmuziek uit de laatste jaren van de 19e eeuw in
Frankrijk, Nederland en België
Gabriel Pierné (1863-1937)
[1]
[2]
[3]
Rob Nederlof

Trois Pièces Op.29
-Prélude (à Monsieur Samuel Rousseau)
-Cantilène (à Monsieur Théodore Dubois)
-Scherzando de Concert (à Monsieur Alexandre Guilmant)

Théodore Salomé (1834-1896)
[4]

Pastorale (à mon Ami Alexandre Guilmant)

Christiaan Frederik Hendriks jr. (1861-1923)
[5]
[6]
[7]

Prélude et Fugue Op.9 nr.1 (à la memoire de Th. Salomé)
Regrets Op.23 nr.1
Toccata Op.9 nr.2 (à Th. Dubois)

Théodore Dubois (1837-1924)
[8]

Offertoire

César Franck (1822-1890)
Uit: L’ Organiste
[9]
-Poco Allegro
[10] -Lento
[11] -Sortie

Joseph Callaerts (1830-1901)
[12] Petite Fantaisie (à Alexandre Guilmant)
Auguste De Boeck (1865-1937)
Uit: Trois Pièces
[13] -Allegretto
Smits-orgel (1894)

Eugène Gigout (1844-1925)
[14] Toccata
=====================
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Seizoen afsluitend concert
Het afgelopen jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen in een
laat stadium moeten besluiten om het inmiddels traditionele seizoen
afsluitende concert in het Cenakel af te gelasten. Gelukkig hebben wij de
beide uitvoerende musici bereid gevonden om hun attractieve
programma dit najaar alsnog ten gehore te brengen.

Verrassende Orgelklanken
IN SAMENWERKING MET HET CENAKEL

Kapel Cenakel – zondag 24 oktober 16.00 uur
Johan Hermans |orgel
Fabienne Vénien |cello
Op het programma staan zowel werken voor cello & orgel als werken
voor cello solo en orgel solo. In de Nieuwsbrief van begin oktober wordt
u uitvoerig over dit concert geïnformeerd.

Johan Hermans
Fabienne Vénien

=====================

Contact met bestuur Orgelkring
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, via email en
telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen op onderstaande bankrekening.
secretariaat:
telefoon:
mobiel:
email:
bank IBAN:
website:

Peter Claessens
013 850 14 07
06 21 59 75 90
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
NL13 RABO 0122 3306 92
www.orgelkringmiddenbrabant.nl

