Orgelkring Vilvoorde vzw
Mechelsesteenweg 70, 1800 Vilvoorde
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Beste orgelvriend(in)
Een kleine nieuwsbrief om u te herinneren aan onze concerten gepland voor de volgende maanden.

zaterdagavond
27 oktober 2018
om 20.00u

Orgelconcert in onze thuishaven, kerk Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Hoop in Vilvoorde centrum.
Het orgel krijgt het gezelschap van een saxofoon bespeeld door
Tine Clarysse. Op het programma o.a. een stukje muziek uit
“beauty & the beast”.
Inkom, zoals altijd: € 5,00 (-12 jaar vrije toegang).
Kerstconcert in de kerk O.L.V. van Goede Hoop in Vilvoorde
centrum onder de noemer “Vilvoorde zingt kerstliedjes op de
tonen van het orgel” volgens het vertrouwde en gesmaakte
recept: drie koren brengen hun eigen kerstprogramma gevolgd
door samenzang met het publiek.

zaterdagavond
22 december 2018
om 20.00u

De koren Andantino o.l.v. Peter De Waele en Cantima o.l.v.
Michel Grillet kent u al van de voorgaande jaren.
Als gastkoor zijn we trots om u het kinderkoor “De Bachanten” uit
Elewijt o.l.v. Celine Van Looveren voor te stellen. Zij worden
versterkt door het jongerenkoor Turn it Up uit Alken.
Voorverkoop zal in november starten. Meer info in onze
volgende nieuwsbrief of op onze website
www.orgelkringvilvoorde.be

Indien u nu zaterdagavond (13 oktober) vrij bent, kan u terecht in de
O.L.Vrouw van Troostbasiliek:
De Vriendenkring van de Troost organiseert een concert met het
mandoline-orkest Divertimando uit Houtem, ten voordele van de
restauratiewerken. Kaarten in voorverkoop: € 18, aan de kassa: € 20.
Kaarten via meyvisjanssen@telenet.be

Restauratienieuws orgel O.L.Vrouw van Troostbasiliek:
De restauratie van het J-B. Barnabé Goyaut-orgel werd gestart in januari
2017 in het atelier van orgelbouwer Lapon in Diksmuide.
In de loop van 2019 zou het inspeelconcert doorgaan.

Ook interessant:
orgelconcert door Orgelkring Druivenstreek
zaterdag 3 november om 20u: orgelconcert in de kapel
van Zavelenborre (adres: Frans Verbeekstraat 158 in
Overijse)
- met Annelynn Ballieu, Michel Goossens en
Wouter Verheyden aan het orgel
- en medewerking van Maarten Vandenbemden,
gitaar en Dina Verheyden, sopraan.

Geniet volop van de nazomer en we zien u heel graag op één van onze concerten!
Bestuur Orgelkring Vilvoorde vzw
Michel Grillet, Peter De Waele, Lily Van der Auwera,
Michel Goossens en Ivan De Goeyse

