Beleidsplan Stichting Orgelkring Waalwijk 2014-2015

Wijlen notaris de Koning stond aan de wieg van de Stichting Orgelkring
Waalwijk. De oprichtingsakte passeerde op 4 maart 1986.
In de periode 1986-2015 heeft de Stichting Orgelkring ruim 200 conceerten
georganiseerd alsook twee orgelconcoursen voor amateurs.
De serie concerten kenmerkt zich in een rijke afwisseling van optredens:
bespelers van orgel, trompet, fluit, gitaar, viool en cello. Ook zang en koor.
Voor 2015 is (opnieuw) een uitvoering van de Via Crucis van Liszt met expositie
van etsen van een kunstenares. Verder concerteren jonge organisten en is een
optreden van orgel én cello. Een feestelijk concert is begin oktober 2015 met
het Heusdens Mannenkoor en Jamie de Goey (orgel).
De website heeft kleine wijzigingen ondergaan; nieuw is dat men op de site ná
elk gegeven concert van de serie een impressie kan lezen.
Periodiek Orgelpunt zal in het nieuwe jaar opnieuw drie maal verschijnen.
Vrienden van de Orgelkring zullen in 2015 wederom in de gelegenheid worden
gesteld na afloop van een concert met het bestuur van de SOW van gedachten
te wisselen onder het genot van een kop koffie/thee/drankje.
Voor 2015 is een orgelexcursie gepland naar Wijk en Aalburg.
Een orgelproject voor jongeren is opgestart in samenwerking met het
d’Oultremontcollege te Drunen. In de maand mei zullen leerlingen van het
college tijdens lessen informatie krijgen over het orgel en orgelmuziek alsmede
bezoeken zij orgels. Na afloop van het project kunnen zij een gratis concert
bijwonen van de Orgelkring.

Door vertrek/opzegging van lidmaatschap/overlijden van verscheidene
Vrienden van de Orgelring zijn de financiële middelen beperkter.
Donatie en sponsoring blijven onontbeerlijk voor de Stichting Orgelkring.
De Brabantse Orgelfederatie wordt door de SOW op de voet gevolgd.
Met de Vrienden van de Sint Jan Waalwijk wordt in 2015 samengewerkt bij het
organiseren van muzikale uitvoeringen.
Stichting Orgelkring Waalwijk bestaat momenteel uit vijf bestuursleden.
Het belooft een boeiend jaar te worden voor de SOW.

Waalwijk, 31 december 2014.
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