
 

 
 

Nieuwsbrief – mei 2019 
 

2 juni 16.00 uur – Heuvelse Kerk Tilburg  
29 juni 14.00 uur Eerstvolgende concerten: 
– Orgelronde Hilvarenbeek-Diessen 
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
- Orgelmagazine Brabantse Orgelklanken 2019 
- Website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl  
- Terugblik op het openingsconcert in Het Cenakel 
 

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

Concert Heuvelse kerk (Sint Jozefkerk) 

Zondagmiddag 2 juni 16.00 uur 

Johan Hermans – orgel 

KATHEDRAALORGANIST EN STADSORGANIST 

VAN HASSELT (BELGIË) 

 

 
 

Johan Hermans dankt zijn reputatie als professioneel concertorganist aan succesvolle 
optredens in kathedralen, abdijen en concertzalen over de hele wereld, van Japan tot Zuid-
Amerika en van Australië tot Noord-Amerika. Tevens heeft hij masterclasses en 
voordrachten gegeven aan onder andere de University of Michigan, de University of 
Houston, de Kunstenuniversiteit in Osaka, de Nationale Muziekacademie in Riga, de 
Gnessin Academie in Moskou, het cultuurcentrum van Hong Kong en de orgelacademie van 
Singapore. 
  
Zijn hogere muziekstudies heeft Johan Hermans aan het Lemmensinstituut te Leuven en 
het Koninklijk Conservatorium te Luik afgesloten met het "Diplôme Supérieur"  
("Prix d' Excellence") voor Orgel. Daarnaast heeft hij meerdere Eerste Prijzen en 
certificaten behaald. Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap hebben hem 
studiebeurzen toegekend voor “buitenlandse vervolmaking”.    
 

Johan Hermans doceert in het dagelijkse leven Orgel aan het stedelijk conservatorium van 
zijn geboortestad Hasselt en aan de stedelijke academie van Genk. In 2006 is hij aangesteld 
als kathedraalorganist van Hasselt, in 2009 als stadsorganist. In Nederland is hij voorzitter 
van de Limburgse afdeling van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici. De 
Société Académique "Arts - Sciences - Lettres" te Parijs heeft hem in 2014 voor de tweede 
maal een onderscheiding verleend voor zijn verdiensten in de orgelwereld. 
 

PROGRAMMA 

William Mathias (1934-1992) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

  

Processional, opus 96 (1964) 

Choral 'Ertödt uns durch dein' Güte', BWV 22 
    Orgeltranscriptie: Maurice Duruflé 

Choral 'Jesu bleibet meine Freude', BWV 147 

    Orgeltranscriptie: Maurice Duruflé 

Sinfonia uit cantate 29 ‘Wir danken dir, Gott, 
Wir danken dir’ 
     Orgeltranscriptie: Marcel Dupré 

Choral ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ 
BWV 647 
    Uit de Schübler-Choräle 

César Franck (1822-1890) 

Jacques Lemmens (1823-1881) 

 2ème Choral, en si mineur 

Cantabile, en si mineur 



Hans-André Stamm (° 1958) 

Théodore Dubois (1837-1924) 
 

Alexandre Guilmant (1837-1911) 

 

Toccata Gaelica 

In paradisum 
    Uit 'Douze pièces nouvelles' 

Marche à la Haendel 
    Thema : 'Lift up your heads' uit The Messiah 
    Oorspr. ‘Caro mio ben’ van Tomasso Giordani 

 

Toegang € 10,00. Vrienden van de Orgelkring Midden-Brabant € 5,00. Jongeren tot 30 jaar 
gratis. Kaartverkoop vanaf 15.30 uur. Pinnen is niet mogelijk. 

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

 

  

Ludieke zomerse orgelronde 
Hilvarenbeek-Diessen-Hilvarenbeek 

 

Zaterdagmiddag 29 juni a.s. 
14.00 -17.00 uur 

Noteer de datum !!! 

 

De Orgelkring organiseert op zaterdagmiddag 29 juni a.s. een ludieke ronde langs 
verschillende orgels, waaronder twee Van Hirtum-orgels, in Hilvarenbeek en Diessen. De 
ronde start om 14.00 uur in Hilvarenbeek met de bespeling van de orgels in de Petruskerk 
(Vrijthof). Aansluitend begeven de deelnemers zich op eigen gelegenheid per fiets of auto 
naar Willibrorduskerk (Kerksingel) in Diessen, waar de orgelbespeling om 15.30 uur begint. 
De orgels in beide kerken worden gevarieerd bespeeld: solistisch, in tweespraak en als 
begeleidingsinstrument. Het programma is toegesneden op een breed publiek en zal 
mondeling worden toegelicht. Daarbij kunnen de deelnemers niet alleen genieten van het 
gangbare orgelrepertoire, maar maken de organisten Ad van Sleuwen en Jac Peeters ook 
uitstapjes naar wat lichtere genres. De hierop volgende terugtocht naar Hilvarenbeek 
eindigt in het Orgelmuseum (De Beerten 17a). Hier kan onder de vrolijke klanken van de 
daar aanwezige dans- en straatorgels en het genot van een drankje nog wat worden 
nagepraat. 

Kaarten zijn op 29 juni vanaf 13.30 uur à € 15,00 per persoon verkrijgbaar bij de ingang van 
de Petruskerk. Vrienden van de Orgelkring-MB € 7,50. Jongeren tot 30 jaar € 5,00.  
Meer informatie over dit evenement kunt u vinden in de Nieuwsbrief van juni a.s.. 

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

Brabants orgelmagazine en concertagenda 2019 
Het orgelmagazine is het visitekaartje van de Brabantse 
Orgelfederatie waarmee de start van het orgelseizoen elk jaar 
wordt gemarkeerd. Het magazine bevat een schat aan 
informatie over de Brabantse Orgelrijkdom. In april is het 
orgelmagazine 2019 verschenen. Hierin is onder meer een 
compleet overzicht opgenomen van de concerten die de 
verschillende Brabantse orgelkringen dit seizoen organiseren. 
Dit jaar is bovendien specifiek aandacht besteed aan de 
Orgelkring Midden-Brabant. Het magazine is niet alleen gratis 
verkrijgbaar bij de VVV en de bibliotheken, maar kan ook 
worden opgepikt tijdens de concerten van de Orgelkring-MB. 

 

 

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

Website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl 
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het perfectioneren en completeren van de 
website van de Orgelkring. De volgorde van de rubrieken is wat aangepast en een enkele 
rubriek wordt anders aangeduid. Zo vindt u onder ‘Start’ kort weergegeven waar de 
Orgelkring Midden-Brabant voor staat en voor welke aanpak daarbij is gekozen. Onder 
‘Actueel’ kunt u – indien van toepassing – allereerst de informatie vinden over onvoorziene 
wijzigingen in de concertplanning. Tevens biedt de website de mogelijkheid om in  



‘Contact’ te komen met het bestuur van de Orgelkring. De lezers van deze Nieuwsbrief 
worden van harte uitgenodigd om een kijkje op de website te nemen. Aarzel daarbij niet 
om uw opmerkingen en suggesties met het bestuur te delen.  

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

Inspirerende en luchtige start van het orgelseizoen in Het Cenakel 
Ruim 100 bezoekers hebben op 31 maart jl. ervaren hoe verrassend fraai de klanken van 
het Van Vulpen-orgel zich mengden met die van het strijkersensemble Factorium Consort. 
De uitvoerenden – allen docenten aan het dit jaar jubilerende Factorium Podiumkunsten te 
Tilburg – gaven er zonder uitzondering blijk van zelf ook veel plezier aan hun muzikale 
optreden te beleven. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat niet minder dan tien 
bezoekers jonger waren dan 30 jaar, waarvan enkele zelfs veel jonger. 

 
 

V.l.n.r. Susannah Nieuwenhuizen (altviool), Charlotte Knippenberg (viool 2), Jos van den 
Dungen (viool 1), Rob Nederlof (orgel), Jules Stoffels (contrabas) en Quirien Hagens (cello) 
FOTO MARTIN VAN DEURSEN 

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

Contact met bestuur Orgelkring 
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 

   
 

 

 

 


