Nieuwsbrief – oktober 2020
Redactie: nieuwsbrief.orgelkring.mb@gmail.com
Eerstvolgende concert:
18 oktober 16.00 uur – Het Cenakel Tilburg UITGESTELD !
Verder in deze nieuwsbrief:
- Organistenjubileum Ad van Sleuwen
- Vrienden in coronatijden
=====================

Het voor 18 oktober a.s. geplande concert in
het Cenakel voor cello en orgel is vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen uitgesteld
Aan de beide uitvoerende musici, Fabienne Vénien (cello) en
Johan Hermans (orgel) is het verzoek gedaan om het attractieve
programma in 2021 alsnog in het Cenakel ten gehore te brengen.
Om hiervan alvast een idee te geven:
Voor Cello & Orgel muziek van Henri Eccles (1670-1742), Camille
Saint-Saëns (1835-1932), Geneviève Chapelier (° 1968) en Edouard
Senny (1923-1980), voor Cello solo muziek van Johann Sebastian
Bach (1685-1750) en voor Orgel solo muziek van Johann Pachelbel
(1653-1706), Johann Sebastian Bach, John Stanley (1712-1786) en
Abraham van den Kerckhoven (1619-1701).
=====================

Ad van Sleuwen 50 jaar organist Sint-Petruskerk
Op 1 september jl. was het 50 jaar geleden dat Ad van Sleuwen,
momenteel onder meer vicevoorzitter van de Orgelkring MiddenBrabant, tot hoofdorganist van de Petruskerk in Hilvarenbeek
werd benoemd. Op initiatief van de Brabantse Orgelfederatie is
dit jubileum onder grote belangstelling gevierd met een concert
waaraan behalve zijn ‘eigen’ barokensemble Venti Musicali
verschillende van zijn muzikale vrienden meewerkten, te weten
Jelena Bazova, Jac Peeters, Sjak Smulders (orgel) en Ramon van
den Boom (klavecimbel).
=====================

Vrienden in coronatijden
Dat de muzikale wereld door de coronacrisis bijzonder hard wordt getroffen, zal niemand zijn
ontgaan. Veel musici verdienen hun brood als zelfstandig ondernemer en zien hun inkomsten dus
direct teruglopen als concerten vanwege de coronamaatregelen worden geannuleerd. Ook de
Orgelkring Midden-Brabant heeft eerder dit jaar een tweetal concerten moeten cancelen. Het
concert op de Nationale Orgeldag in september jl. heeft gelukkig wel doorgang kunnen vinden.
Helaas kan nu ook het afsluitende concert op 18 oktober in het Cenakel niet doorgaan. Het zal
iedereen duidelijk zijn dat het dus ook in financieel opzicht geen topjaar gaat worden voor de
Orgelkring-MB. Extra reden voor het bestuur om de Vrienden die ondanks het annuleren van de
meeste concerten hun jaarlijkse vriendenbijdrage gewoon hebben overgemaakt, van harte te
bedanken. Sympathisanten die het werk van de Orgelkring-MB ook financieel willen steunen,
worden van harte uitgenodigd om zich via de website als Vriend 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

