Nieuwsbrief – februari 2021
Redactie: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
In deze nieuwbrief:
- Terugblikken en vooruitkijken
- Afscheid van twee gedreven bestuursleden
- Vrienden van de Orgelkring
Agenda orgelseizoen 2021:
- 21 maart – Uitgesteld passieconcert Cenakel Tilburg GEANNULEERD
- 11 september – Nationale Orgeldag (onder voorbehoud)
- 24 oktober – Cenakel Tilburg (onder voorbehoud)
=====================

Terugblikken en vooruitkijken
De coronapandemie heeft ook de muzikale wereld hard getroffen, dat
zal niemand zijn ontgaan. Ook de Orgelkring-MB heeft in 2020 vrijwel
alle geplande concerten moeten annuleren. Alleen het concert op de
Nationale Orgeldag op 12 september heeft doorgang kunnen vinden.
Voor de eerste helft van 2021 zijn de vooruitzichten helaas niet veel
beter. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om de start van het
orgelseizoen dit jaar uit te stellen tot september.
Het afgelopen najaar heeft het bestuur de tijd benut om terug te
blikken op de inspanningen in de achter ons liggende jaren en vooruit
te kijken naar uitdagingen die in de komende jaren worden voorzien.
Vastgesteld is dat er in korte tijd weliswaar veel werk is verzet, maar
dat er nog veel moet gebeuren om een groter publiek te
enthousiasmeren voor het orgel en de orgelmuziek.

Hans Schaaf - voorzitter

De afgelopen jaren is de samenwerking met de Stichting Het Cenakel verder uitgebouwd, is tweemaal
met een succesvol programma deelgenomen aan de Nationale Orgeldag, is een emailbestand van
Vrienden & Volgers opgezet om een eigen Nieuwsbrief te distribueren, is een eigen website gebouwd
en online gezet, is de fiscaal interessante ANBI-status verworven en zijn de statuten gemoderniseerd.
Onderkend is echter ook dat de omvang van het emailbestand onvoldoende groeit en nog veel te
klein is om voldoende belangstelling te wekken voor de concerten van de Orgelkring-MB. Een actieve
rol van de Vrienden & Volgers bij het benaderen en enthousiasmeren van mogelijke geïnteresseerden
is daarbij van onmisbare waarde gebleken. Onderkend is ook dat tot op heden onvoldoende gebruik
is gemaakt van de beschikbare digitale evenementenagenda’s in Tilburg en omgeving. Daarmee zijn
we er echter niet. Van belang is ook dat er meer variatie komt in de orgelagenda en de programmering
van de concerten af en toe een wat lichtvoetiger karakter krijgt. De bedoeling is dat het komende half
jaar gaat worden benut om deze ideeën uit te werken en om te zetten in concrete plannen voor 2022.
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Afscheid van twee gedreven bestuursleden

Ad van Sleuwen

Het opstellen van een rooster van aftreden begin 2019 is zowel
voor Ad van Sleuwen als voor Gerrit Janssen aanleiding geweest
om aan te geven dat zij hun bestuurslidmaatschap ultimo 2020
wilden beëindigen. Inmiddels is de datum van hun terugtreden
gepasseerd en is er dus alle reden om hieraan in deze Nieuwsbrief
kort aandacht te besteden. Om te beseffen wat hun inbreng in
bestuur is geweest, is het goed te weten dat de Midden-Brabantse
Orgelkring in 1976 is opgericht. Ad van Sleuwen is in 1979 tot het
bestuur toegetreden en Gerrit Janssen in 1989. Ad heeft als
vakmusicus door de jaren heen steeds een belangrijke rol gespeeld
bij het opstellen van de concertagenda. Dankzij zijn talrijke
contacten in de muziekwereld heeft hij veel organisten van naam
en faam naar Midden-Brabant weten te halen.
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Gerrit Janssen

Gerrit heeft binnen het bestuur veel praktische klussen op zich
genomen, variërend van het vormgeven en distribueren van folders
en posters tot opstellen van de programmaboekjes voor de
concerten. Tot veler verrassing bleek hij eveneens in staat om een
compleet orgel te demonteren en dit elders met succes weer
speelklaar te maken. De oudgedienden zullen zich verder
ongetwijfeld de jaarlijkse orgelexcursies herinneren die Ad en Gerrit
samen jaren achtereen met succes hebben georganiseerd. Voor het
bestuur van de Orgelkring-NB is hun vertrek een gevoelige
aderlating. Echter niet alleen het bestuur van de Orgelkring, maar
iedereen die dankzij hun inzet van de orgels in en buiten MiddenBrabant heeft mogen genieten, is beiden veel dank verschuldigd.
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Agenda orgelseizoen 2021
Toen het veelbelovende passieconcert in het Cenakel in maart vorig jaar vanwege de corona-uitbraak
plotseling moest worden uitgesteld, hield niemand er serieus rekening mee dat de situatie een jaar
later nog steeds buitengewoon zorgelijk zou zijn. In overleg met de muzikale leiders van het Vocaal
Ensemble TRIADE, Jac Peeters, en het Barok Ensemble VENTI MUSICALI, Ad van Sleuwen, hebben we
echter helaas moeten besluiten
het voor zondagmiddag 21 maart a.s. geplande passieconcert in het Cenakel te annuleren.
-Zaterdagmiddag 11 september – Nationale Orgeldag
Hopende dat de coronamaatregelen het op de Nationale Orgeldag
weer mogelijk maken om op de deuren te openen voor een groter
publiek, zal de Orgelkring-MB deze gelegenheid opnieuw aangrijpen
om het orgel en de orgelmuziek in de schijnwerpers te zetten. Nadere
informatie hierover mag in de tweede helft van augustus worden
verwacht.
-Zondagmiddag 24 oktober in het Cenakel Tilburg
Toen afgelopen najaar ook het afsluitende concert geen doorgang
kon vinden, zijn de beide uitvoerende musici, Fabienne Vénien (Cello)
en Johan Hermans (orgel) direct uitgenodigd om hun attractieve
programma in 2021 alsnog ten gehore te brengen in het Cenakel. Tot
onze vreugde hebben beide musici vrijwel per omgaande positief op
deze uitnodiging gereageerd. Op het programma staan zowel werken
voor cello & orgel als werken voor cello solo en orgel solo. Nadere
informatie over dit concert mag begin oktober worden verwacht.
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Johan Hermans
Fabienne Vénien
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Vrienden van de Orgelkring
Zoals verwacht is 2020 voor de Orgelkring-MB niet alleen in muzikale zin, maar ook in financieel
opzicht geen succesjaar geworden. Er zijn weliswaar minder kosten gemaakt dan begroot, maar de
opbrengsten zijn nog beduidend meer achtergebleven. Dit laatste houdt onder meer verband met
een zekere terugloop van het aantal bijdragende Vrienden. Daarvoor kunnen in deze onzekere tijden
uiteraard goede redenen zijn. Voor het verwezenlijken van het doel van de Orgelkring-MB – het
bevorderen van de belangstelling voor het orgel als veelzijdig muziekinstrument alsmede voor het
gevarieerde muziekrepertoire dat zich met een orgel laat vertolken – moeten echter ook investeringen
worden gedaan die niet direct tot meeropbrengsten leiden. Het is dan ook van groot belang dat de
Orgelkring-MB kan rekenen op een brede vriendenkring die dit doel zowel inhoudelijk als financieel
ondersteunt. Het bestuur nodigt daarom iedereen die sympathiseert met het doel van de Orgelkring
uit om zich als Vriend en/of Begunstiger aan te melden: www.orgelkringmiddenbrabant.nl
=====================

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
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