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Orgelpunt nr. 2, jaar 2016. Periodiek van de SOW
Intro
De eerste helft van het jaar 2016 is reeds verstreken. Voor de Vrienden van de SOW de
hoogste tijd periodiek nummer twee onder ogen te krijgen.

Het orgel in de Lambertus kerk in Helmond In 1772 bouwde de Luikse orgelbouwer
Robustelly een orgel voor de abdijkerk in Averbode (België).
Het oorspronkelijke orgel bevatte 38 registers verdeeld over
vier klavieren. Dit instrument had een aangehangen pedaal.
In 1797 werd de abdij gesloten en het orgel uit de kerk
verwijderd. Vijfentwintig jaar later werd het uit Averbode
aangekochte instrument in de voormalige Lambertuskerk te
Helmond geplaatst met enkele kleine aanpassingen.
Een nieuwe neogotische Lambertuskerk wordt in 1861 gebouwd. F.C. Smits plaatst in 1862
het orgel over naar de nieuwe kerk. Op enkele plaatsten werd het instrument vernieuwd,
een paar registers werden vervangen, de windladen werden gewijzigd en een nieuw
zelfstandig pedaal werd toegevoegd. Tot slot werd de balg van de klavieren en de mechaniek
vervangen. Door deze ombouw en aanpassingen werd dit orgel een uniek instrument. Na
deze aanpassingen bevatte het orgel 42 registers verdeeld over drie manualen en een vrij
pedaal.
De Gebr. Smits verrichtten in 1925 een restauratie aan het orgel.
L. Verschueren uit Heythuysen restaureerde het orgel in 1954 waarbij vijf nieuwe registers
werden toegevoegd. Een nieuwe restauratie volgde in 1974 eveneens door Verschueren.
In 2015/2016 is het orgel wederom gerestaureerd door Verschueren orgelbouw. De kosten
hiervan bedroegen € 103.00. Bij deze laatste restauratie kwamen de orgelkas - de
windvoorziening – de mechaniek van de klavieren aan de orde.
Op zondag 29 mei 2016 is het orgel op feestelijke wijze in gebruik
genomen. Het Robustelly-orgel van de Lambertuskerk is in bouw,
dispositie en klank een van de mooiste orgels in Nederland.

Orgelfestival Breda
In juli en augustus vindt in de Grote Kerk van Breda het
Internationaal Orgelfestival plaats. Luister naar de beiaardbespeling
en bezoek aansluitend een concert door een internationale
toporganist op het wereldbekende orgel in de bijzondere ambiance
van de Grote Kerk. De klankrijkdom en veelzijdigheid van een van de
grootste orgels van Nederland staan borg voor bijzondere en
spannende programma’s met bekende en onbekende werken uit de wereldliteratuur. De
concerten vinden elke vrijdagavond om 20.00 uur plaats, van 8 juli tot en met 19 augustus.
Voor meer informatie: www.orgelfestivalbreda.nl Toegangsprijs: € 10,00

Overlijden Bram Beekman
Eind maart overleed Bram Beekman op 66-jarige leeftijd. Als
organist was hij verbonden aan de Oostkerk in Middelburg.
Vanaf 1980 was Bram hoofdvakleraar orgel aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg. In 1972 behaalde hij daar het
solistendiploma en in 1975 de Prix d’Excellence. Hij
concerteerde tot ver buiten onze landsgrenzen. Beekman
maakt veel cd-opnames. O.a. nam hij het hele oeuvre op van
J.S. Bach.

Orgelexcursie Midden-Brabantse Orgelkring
Dit jaar gaat de excursie naar Maastricht.
Bezocht wordt de Cellebroederskapel (J. Binvignat), Waalse Kerk (Th. Weidtman), OLV.
Basiliek (A. Severin), H. Martinuskerk (Pereboom & Leyser). Vertrek vanuit Tilburg om 7.45
uur. Deelname € 55,00 incl. busreis, programmaboekje en lunch. Informatie en aanmelden:
0133-5435762 0f e-mail naar brabantseorgelklanken@home.nl

Cellebroederskapel

Waalse kerk
H. Martinuskerk
OLV basiliek

Festival Oude Muziek Utrecht
Onder de naam “La Serenissima” wordt dit jaar vanaf 26
augustus tot 4 september het Festival Oude Muziek te Utrecht
gehouden. U hoort muziek uit de republiek Venetië
gecomponeerd in de Middeleeuwen, Renaissance en Barok. Op
het programma staat werk van componisten als Willaert Vivaldi-Monteverdi-Gabrieli-Cavalli-Galuppi, RosenmüllerAlbinoni-Marcello-Legrenzi-Merulo en Rigattie.
Info: www.oudemuziek.nl

Orgelpark
Het Orgelpark is een concertpodium met als doel het orgel door een nieuwe presentatie te
integreren in het muziekleven. Timbres is het tijdschrift van het orgelpark en biedt achtergrond informatie bij de activiteiten die er plaatsvinden. Het aanbod varieert van concerten
met klassieke muziek tot evenementen met film en beeldende kunst. Dikwijls speelt nieuwe
muziek een hoofdrol. De laatste uitgegeven Timbres kunt u downloaden via
www.orgelpark.nl
In het laatst verschenen nummer een aantal zeer interessante
artikelen o.a. over Julius (1855-1932) & Amanda Röntgen. Ook een
bijdrage van Jacqueline Oskamp over de sublieme kerstmuziek (La
Nativité) van O. Messiaen ((1908-1992). Rond kerst (17 december) zal
dit werk van Messiaen worden uitgevoerd door Willem Tanke in het
Orgelpark.

Serie 2016 Stichting Orgelkring Waalwijk
Van de zes concerten zijn intussen al vier concerten geweest. Het concert op 19 juli in het
Witte Kerkje van Besoyen-Waalwijk. Organist-klavecinist Hugo Bakker uit Utrecht
presenteert werk van 15e, 16e en 17e eeuwse componisten. Helaas kan i.v.m. de verbouwing
van de aan de kerk verbonden ontvangstruimte “de Rank” na afloop geen koffie/thee
worden gedronken i.v.m. een grootscheepse verbouwing. Volgend jaar hopelijk wel.
Het concert van zaterdag 1 oktober om 20.00 uur in de St. jan te Waalwijk is niet met
medewerking van Harmonie Drunen maar met het Bosch Blazers Ensemble. Daarnaast
treden op de zangeressen Hannie en Mieke van Huijgevoort en de organiste Veronique van
den Engh van de kathedraal uit Den Bosch. Dit concert vormt de afsluiting van de serie 2016.

Orgelmagazine “Brabants Orgelrijkdom 2016”
Zoals elk jaar geeft de Brabantse Orgelfederatie een magazine uit met
daarin o.a. opgenomen de agenda van orgelconcerten in de provincie
Brabant vanaf half april tot en met december 2016. De agenda vindt u in
het midden van het magazine en is uitneembaar.
Info: www.brabantorgel.nl

Zomeragenda 2016
De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici heeft een zomeragenda uitgegeven
met (bijna) alle (orgel)concerten welke in de maanden juni t/m september in geheel
Nederland worden gegeven. Surf naar www.hetorgel.nl
Klik de link “Agenda” aan en u treft het hele overzicht van concerten aan.

Fontys Conservatorium
Ad van Sleeuwen, hoofdvakleraar orgel aan het Conservatorium te Tilburg,
werd in het cursusjaar 2015-2016 opgevolgd door Ruud Huijbregts .
Laatstgenoemde is organist van de Cathrienkerk te Eindhoven. Daarnaast is
Ruud docent aan de CKE muziekschool in Eindhoven, dirigent/organist aan de
Stadskerk Sint-Cathrien, dirigent van het studentenkoor Vokollage en sinds
2011 stadsorganist van Eindhoven.

