
 

  

Nieuwsbrief – maart 2019 
 

Eerstvolgende concert: 
31 maart 16.00 uur – Het Cenakel Tilburg  
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
- Overzicht concertagenda 2019  
- Naamsverandering en statutenwijziging 
- Vrienden, Volgers en Privacyverklaring 
- Samenstelling bestuur Orgelkring-MB 

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

Verrassende Orgelklanken (I) 
IN SAMENWERKING MET HET CENAKEL 

Kapel Cenakel 
zondagmiddag 31 maart 16.00 uur 

Rob Nederlof – orgel 

MET MEDEWERKING VAN HET STRIJKERSENSEMBLE 

Factorium Consort 
 

Factorium Consort is een strijkersensemble dat geheel bestaat uit docenten van het dit 
jaar jubilerende Factorium Podiumkunsten te Tilburg: Jos van den Dungen (viool 1 en 
solo’s), Charlotte Knippenberg (viool 2), Susannah Nieuwenhuizen (altviool), Quirien 
Hagens (cello) en Jules Stoffels (contrabas). Net zoals in de tijd van Bach zijn alle 
instrumenten enkelvoudig bezet waardoor een hele doorzichtige klank ontstaat. 

PROGRAMMA 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 
Joseph Haydn (1732-1809) 

 

Sinfonia uit de Cantate BWV 169 
Sinfonia uit de Cantate BWV 49 
 
Concert voor orgel en viool in d  RV 541 

Concert voor orgel en strijkers in F 
Opus 7 nr. 13 - HWV 295 

Kerksonate voor orgel en strijkers in C 
KV 336 nr. 7 

Concert voor orgel en strijkers in C 
Hob XVIII nr. 1 

Toegang € 15,00. Vrienden van de Orgelkring Midden-Brabant € 7,50. Jongeren tot 30 
jaar gratis. Betaling bij aanvang concert contant of met pin. Wij reserveren geen vaste 
zitplaatsen. Kaarten reserveren is mogelijk via www.cenakel.nl of via info@cenakel.nl 
Parkeren op het terrein van Het Cenakel is niet mogelijk. De dichtstbijzijnde 
parkeermogelijkheid is aan de overzijde (oostzijde) van de Kempenbaan op het 
transferium (carpoolplaats) achter het Bastion Hotel. 

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

Overzicht concertagenda 2019 

De concertdatums 31 maart en 14 september wijken af van eerdere berichten! 

Zondag 31 maart 16.00 uur 
Verrassende Orgelklanken (I) 
Kapel Het Cenakel (Kempenbaan) 

 
Rob Nederlof (orgel) met 
medewerking van Factorium Consort 

Zondag 2 juni 16.00 uur 
St. Joseph (Heuvelse) kerk Tilburg (Heuvelring) 

 
Johan Hermans (orgel) 

Zaterdag 29 juni 14.00 - 17.30 uur 
Zomerse Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen 

 
Ad van Sleuwen en Jac Peeters (orgel) 
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Start Petruskerk Hilvarenbeek (Vrijthof) 

Zaterdag 14 september 13.00 - 16.00 uur 
Nationale Orgeldag 
St. Dionysius (Heikese) kerk (Stadhuisstraat 6) 

 
Iskander Zaliadinov en Rob Nederlof 
Inloopconcerten en orgelworkshops 

Zondag 6 oktober 16.00 uur 
St. Dionysius (Heikese) kerk (Stadhuisstraat 6) 

 
Véronique van den Engh (orgel) 

Zondag 3 november 16.00 uur 
Verrassende Orgelklanken (II) 
Kapel Het Cenakel (Kempenbaan) 

 
Jelena Bazova (orgel) met 
medewerking 
van Sacramentskoor (Breda) 

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

Naamsverandering en statutenwijziging 

De Orgelkring-MB wil de belangstelling voor het orgel en de muziek voor orgel primair 
bevorderen door de contacten met degenen die sympathie hebben voor de doelstelling 
van de orgelkring met moderne middelen te intensiveren. Ten eerste om zoveel 
mogelijk muziekliefhebbers te interesseren voor de concerten die de orgelkring 
organiseert. Ten tweede om het financiële draagvlak van de stichting Orgelkring 
Midden-Brabant te vergroten door sympathisanten te stimuleren om het werk van de 
orgelkring jaarlijks met een donatie te ondersteunen. Begin 2018 is een begin gemaakt 
met het verzamelen van de benodigde emailadressen om het uitgeven van een digitale 
Nieuwsbrief haalbaar en zinvol te maken. Verder is onlangs de eerste versie van een 
eigen website online gegaan: www.orgelkringmiddenbrabant.nl. De keuze van deze 
voor de hand liggende domeinnaam is aanleiding geweest om de naam van de stichting 
hierop aan te passen. Tezamen met het voornemen om de fiscaal aantrekkelijke 
culturele anbi-status aan te vragen, heeft dit ertoe geleid dat het bestuur eind januari 
2019 tot een daarvoor vereiste wijziging van de statuten heeft besloten. Sluitstuk van 
dit alles is het nieuwe logo waarmee deze Nieuwsbrief voor het eerst opent. 

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

Vrienden, Volgers en Privacyverklaring 

Vrienden van de Orgelkring-MB sympathiseren met de doelstelling en de activiteiten 
van de orgelkring en ondersteunen deze jaarlijks met een donatie van € 25 of meer. 
Vrienden ontvangen de digitale Nieuwsbrief en hebben bij alle concerten van de 
Orgelkring-MB voor maximaal twee personen recht op een korting van 50% op het 
normale toegangstarief.  

Aanmelden als Vriend kan onder vermelding van achternaam, voorletters en/of 
voornaam, postadres en emailadres via de website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl 
of per email: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com  

Volgers van de Orgelkring-MB zijn geïnteresseerd in de activiteiten van de Orgelkring-
MB en stellen het op prijs daarover via de digitale Nieuwsbrief op de hoogte te worden 
gehouden.  

Aanmelden als Volger kan onder vermelding van voornaam en/of voorletters, 
achternaam en emailadres eveneens via de website of per email (zie hierboven).  

Eind januari 2019 heeft het bestuur een Privacyverklaring vastgesteld waarin is 
vastgelegd met welk doel voormelde persoonsgegevens worden vastgelegd, met welke 
waarborgen de verzamelde persoonsgegevens zijn omgeven en op welke wijze de 
betrokkenen hun wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen 
effectueren. De volledige Privacyverklaring kan onder de rubriek Documenten worden 
geraadpleegd via de website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl 

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

Samenstelling bestuur Orgelkring-MB 

Het bestuur van de stichting Orgelkring Midden-Brabant bestaat statutair uit tenminste 
drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. In de loop van 2018 is het bestuur op 
sterkte gebracht met het aantreden van drie nieuwe bestuursleden. Sindsdien is het 
bestuur als volgt samengesteld: Hans Schaaf (voorzitter), Ad van Sleuwen 
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(vicevoorzitter), Leo de Laat (secretaris-penningmeester), Gerrit Janssen, Rob Nederlof 
en Lia Timmermans. 

Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, via 
email, per gewone post en telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen 
op onderstaande bankrekening. 

secretariaat: 
adres: 

 telefoon:  
mobiel: 

email (nieuw!): 
bank IBAN: 

website: 

Leo de Laat 
Naardenstraat 107 | 5045 MJ Tilburg 
013 45 53 879 
06 28 177 799  
secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com 
NL13 RABO 0122 3306 92 
www.orgelkringmiddenbrabant.nl 

 





 


