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Mechelsesteenweg 70, 1800 Vilvoorde
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Website : www.orgelkringvilvoorde.be

Beste orgelvriend(in)
De lente is in het land en hoog tijd om u onze plannen door te geven voor het nieuwe jaar.

Terugblik:
kerstconcert 22/12/18
10de editie

Het deed ons deugd dat we een kerk vol publiek hadden. Een
welgemeende dank u wel!!
We waren trots om u naast de koren Andantino en Cantima, het kinderkoor
“De Bachanten” versterkt door het jongerenkoor “Turn it Up” voor te
stellen.
Het was een mooi concert. We genoten van mooie kerstliederen,
afgewisseld met een orgelmuziek en het publiek zong enthousiast mee met
de samenzang. We hoorden en zagen dat het goed was!
Noteer alvast in uw agenda: kerstconcert 2019 op zaterdagavond
21/12/2019.

foto’s: Johan Teirlinck, waarvoor dank 

Wij nodigen u heel graag uit op ons volgend concert.
zondagnamiddag
24 maart 2019 om 15u
in Gasthuiskapel
(Vlaanderenstraat
Vilvoorde)

Het koor “Cantima” o.l.v. Michel Grillet heeft een mooi
programma rond de passietijd ingestudeerd en laat u dit graag
horen. Aan het Stevensorgel: Peter De Waele, Michel Goossens
en Michel Grillet. De kleine en knusse Gasthuiskapel lijkt ons de
perfecte locatie voor dit concert.

Een concert in het teken van offer, lijden, dood maar ook
vergeving, dankbaarheid en hoop. Dit inspireerde componisten
door de eeuwen heen zoals Bach, Schubert, Rachmaninoff.
Prijs: € 5,00 (- 12 jaar gratis toegang).
Reserveren hoeft niet.
Info: via onze website www.orgelkringvilvoorde.be of telefonisch
bij Michel Grillet, tel. 02 251 07 67.

Onze voorlopige concertagenda voor het nieuwe jaar ziet er als volgt uit:
zondag 30 juni 2019
om 17.00u

Zomerconcert in Sint-Antonius kerk in Houtem

nieuwe datum: 12 oktober 2019
ipv 19/10/19, om 20.00u

Najaarsconcert in onze thuishaven, kerk O.L.V. van Goede Hoop.
En wie weet, misschien terug met een blik op het handen- en
voetenwerk van onze organisten.

zaterdag 21 december 2019
om 20.00u

Kerstconcert, 11de editie: koren, orgel en samenzang.

Lidgeld 2019
U wenst ons financieel te steunen? Heel graag.
Stort het lidgeld op rekeningnummer BE07 6451 3117 6266 van Orgelkring Vilvoorde vzw.
Onze tarieven blijven onveranderd:
- gewoon lid: € 10
- steunend lid: € 15
- erelid: € 25.
Alvast hartelijk bedankt.

Weetjes
-

De restauratie van het orgel in de Onze-Lieve-Vrouw van Troost basiliek is volledig uitgevoerd. Een
inspeelconcert wordt in 2019 ingepland. Meer nieuws volgt nog.

-

Concertagenda orgelkring Druivenstreek, waarvan onze huisorganist Michel Goossens voorzitter
is:
o zaterdag 23 maart om 20u:
orgelconcert met klavecimbel in Sint-Niklaaskerk in Ottenburg (Kerkstraat 1, Huldenberg)
o zaterdag 15 juni om 20u:
orgelconcert in Sint-Jan Evangeliskerk in Tervuren (Kerkstraat)
o zaterdag 28 september om 20u:
orgelconcert in de kapel van Keyhof (Stroobantsstraat 75, Hulbenberg)
o zaterdag 2 november om 20u:
orgelconcert in Kapel van Zavelenborre (Frans Verbeeckstraat 158 B, Overijse).

Tot binnenkort op één van onze concerten.
bestuur Orgelkring Vilvoorde vzw
Michel Grillet, Peter De Waele, Michel Goossens, Ivan De Goeyse en Lily Van der Auwera

