Jaarverslag 2017 van de Stichting Orgelkring Waalwijk
Het bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk (SOW) bestaat uit zes leden.
In de serie 2017 werden orgels bespeeld in Waalwijk, Waspik en Sprang. Verscheidene keren
orgel-solo maar ook orgel en zangsolist, orgel en gitaar, orgel en saxofoonkwartet, orgel en koor,
koor met klavecimbel- en cellobegeleiding.
Tijdens het eerste concert bespeelde Willem Hörmann het orgel, bij het tweede concert
musiceerde organist Gerard Habraken en gitarist Frank Lamm . In de Kerk aan de Haven te
Waalwijk trad bij het derde concert Marc Schippers op (orgel) samen met Enide Lebrocquy
(sopraan). De Hongaarse organiste Nóra Dudás gaf een concert met voornamelijk werk van
Hongaarse componisten. Tannie van Loon concerteerde in Waspik op het orgel van de
Hervormde Kerk. Bij dit concert was er mooi spel van het Bosch Saxofoonkwartet. Het laatste
concert was in Sprang met Kamerkoor Tourdion, en de organist Frans Bullens. Klavecimbel en
barokcello begeleidden het koor bij een compositie van H. Schütz 1585-1672):
Musikalische Exequiën.
De besturen van de verschillende kerken werkten welwillend mede bij de organisatie van de
concertserie 2017 door de SOW. Een rechtstreeks gevolg van het bijwonen van een concert is dat
het orgel aandachtig wordt beluisterd en bezichtigd maar ook het kerkgebouw nauwgezet wordt
bekeken.
“Orgelpunt” verscheen in 2017 drie keer. Vrienden van de SOW ontvingen via dit blad informatie
over de Stichting Orgelkring en andere belangwekkende zaken.
Daarnaast biedt de vernieuwde website www.orgelkringwaalwijk.nl veel interessante
bijzonderheden over de koningin der instrumenten.
Sinds eind 2016 is de SOW ook te vinden op facebook via een link op de website van de SOW.
Verspreiding van flyers, posters en persberichten in Waalwijk en omgeving attenderen lezers
eveneens op het bestaan van de Orgelkring.
De Vrienden konden dit jaar na afloop van het laatste concert napraten met het bestuur over de
concertserie 2017 en werkzaamheden van de Orgelkring.

Het komend jaar zet de SOW de trend voort de concerten in een gevarieerde samenstelling te
presenteren. Ook wordt gekeken of samenwerking met andere orgelkringen mogelijk is.
Ondersteuning door sponsors en vrienden alsook donaties zijn voorwaarden de doelstellingen
van de SOW vorm te geven.
Een mooi jaar met veel (orgel)muziek hopen wij tegemoet te gaan.
Waalwijk, januari 2018.
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