Nieuwsbrief – september 2019
Redactie: nieuwsbrief.orgelkring.mb@gmail.com
Eerstvolgende concerten:
6 oktober 16.00 uur – Heikese kerk Tilburg
3 november 16.00 uur – Het Cenakel Tilburg
Verder in deze nieuwsbrief:
- Terugblik op Nationale Orgeldag
- Verspreiding Nieuwsbrief
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Heikese kerk (Sint Dionysiuskerk)
Zondagmiddag 6 oktober 16.00 uur

Véronique van den Engh
ORGANIST VAN DE KATHEDRALE BASILIEK VAN
SINT-JAN TE ‘s-HERTOGENBOSCH
Véronique van den Engh (1962) volgde op 7-jarige leeftijd haar eerste pianolessen in haar
geboorteplaats ’s-Hertogenbosch. Haar eerste orgellessen kreeg zij op 14-jarige leeftijd van haar
oom Aat Broersen in Haarlem. Na haar Gymnasium B opleiding ging ze studeren aan het
Brabants Conservatorium in Tilburg. In 1988 voltooide zij haar studie koordirectie bij Cees
Rotteveel. Haar studie orgel bij Maurice Pirenne rondde zij in juni 1989 af met het diploma
Docerend Musicus en een jaar later met het diploma Uitvoerend Musicus.
Sinds 1989 is Véronique als docent verbonden aan de Schola Cantorum van de SintJanskathedraal. Tevens is zij vijfentwintig jaar assistent-organist geweest in de kathedraal. Begin
2008 is zij Maurice Pirenne opgevolgd als vaste organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan
te ’s-Hertogenbosch.
Véronique van den Engh is voorzitter bij de Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff en bestuurslid
bij de Stichting Maurice Pirenne. Inmiddels heeft zij een drietal albums (CD’s) uitgebracht die
primair geïnspireerd zijn door de veelkleurigheid van het monumentale groot orgel van de
Sint-Jan. In 2014 is haar eerste album Imposant verschenen, in 2015 haar tweede album
Allure en in 2017 haar derde album Illuster. In de vakpers hebben deze albums veel
waardering gekregen. Zie tevens: www.veroniquevandenengh.nl
PROGRAMMA – Loek van Nes orgel
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Suite du deuxième ton
 Plein jeu
 Duo
 Trio
 Basse de Cromorne
 Flûtes
 Récit de Nazard
 Caprice sur les grands jeux

PROGRAMMA – Franssen-Vermeulen orgel
Max Reger (1873-1916)

Introduction und Passacaglia in d-moll

Eugène Gigout (1844-1925)

Toccata en b-mineur

Maurice Pirenne (1928-2008)

Passacaglia

Claude Debussy (1862-1918)

La Cathédrale engloutie
Transcriptie: Léon Roques

Denis Bédard (1950)

Uit Suite Liturgique: Sortie

Mons Leidvin Takle (1942)

Meditation

Hendrik Andriessen (1892-1981)

Premier Choral

De concertbezoekers ontvangen bij binnenkomst zowel een overzicht van het programma als
een korte toelichting bij de verschillende onderdelen daarvan. Toegang 10 euro per persoon.
Vrienden van de Orgelkring Midden-Brabant 5 euro. Jongeren tot 30 jaar gratis. Pinnen is niet
mogelijk.
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Verrassende Orgelklanken (II)
IN SAMENWERKING MET HET CENAKEL

Kapel Cenakel – zondag 3 november 16.00 uur

Jelena Bazova – orgel
MET MEDEWERKING VAN

Bas Verbist – bas
EN HET

Sacramentskoor Breda
ONDER LEIDING VAN

Antoine de Thouars
Dit zeer gevarieerde concert vormt voor de Orgelkring Midden-Brabant de afsluiting van het
concertseizoen 2019. Op het programma staan werken voor koor (a capella), voor bas en
piano, voor orgel (solo) en voor koor en orgel. Toegang 15 euro per persoon. Vrienden van
de Orgelkring Midden-Brabant 7,50 euro. Jongeren tot 30 jaar gratis. Voor nadere informatie
en het reserveren van kaarten: www.cenakel.nl of info@cenakel.nl
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Terugblik op de Nationale Orgeldag in de Heikese kerk

Sinds 2002 kennen we in ons orgelrijke land een Nationale Orgeldag. Deze valt samen met de
Open Monumentendag op de tweede zaterdag van september. De Orgelkring-MB heeft op
14 september jl. in de Heikese kerk een memorabele bijdrage geleverd aan dit evenement.
Niet minder dan vier Midden-Brabantse organisten hebben ’s middags op de hele uren een
‘miniconcert’ verzorgd op het Loek van Nes-orgel (foto midden), te weten Jacques Lemmens,
Jac Peeters, Sjak Smulders en Ruud Verbunt. Mede dankzij het fraaie weer en de uitnodigende
poster bij de ingang van de Heikese kerk (foto links) hebben meer dan 100 bezoekers in de
loop van de middag de orgelklanken over zich heen laten komen. Een enkeling is zelfs op de
uitnodiging ingegaan om – daarbij professioneel begeleid door Ad van Sleuwen – zelf het
orgel te bespelen (foto rechts). Al met al voldoende reden voor het bestuur om ook in 2020
weer aandacht te besteden aan de Nationale Orgeldag.
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Verspreiding Nieuwsbrief
Doel van deze Nieuwsbrief is om zoveel mogelijk geïnteresseerden in orgels, orgelmuziek,
orgelbespeling en orgelambacht direct te informeren over de activiteiten van de OrgelkringMB, in het bijzonder over de concerten. Graag nodigt het bestuur alle Vrienden, Volgers,
Sponsors en Relaties uit om hierbij behulpzaam te zijn door mogelijke belangstellenden op
het bestaan van deze Nieuwsbrief te attenderen.
Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan zowel via de website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl
als via email: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
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Contact met bestuur Orgelkring
Contact opnemen met het bestuur van de Orgelkring-MB is mogelijk via de website, per
email, per gewone post en telefonisch. Financiële bijdragen worden in dank ontvangen op
onderstaande bankrekening. Afmeldingen voor de digitale Nieuwsbrief kunnen worden
gericht aan: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com
secretariaat:
adres:
telefoon:
mobiel:
email:
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

