
 

 

 
 
 
Op het tijdstip dat u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de vooravond van 
het laatste concert rondom het Maarschalkerweerd-orgel van de St. 
Jansbasiliek (kerstconcert Festival of Nine Lessons & Carols: zondag 10 
december). Stichting Ludens die zich bezighoudt met het in stand houden en 
laten horen van het Maarschalkerweerd-orgel kijkt terug op een zeer succesvol 
jaar 2017. 
 
Terugblik op 2017 
Evenals voorgaande jaren zijn er in 2017 in de zomermaanden Marktconcerten 
georganiseerd en door het jaar heen diverse concerten, waarbij Ludens 
probeert een zo divers mogelijk publiek (jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk) 
te bereiken. Zo was er een filmconcert (“King of Kings”: stomme film live 
begeleid op het orgel door de Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling), een 
benefietconcert met het jongerenkoor YRDV en het schoolkoor- en orkest van 
het Stedelijk Gymnasium te Breda, een Rossini-concert met projectkoor (“Every 
keyboard you can get”), een Marktconcert-uitstapje naar het fraaie Van der Aa-
orgel van onze parochiekern te Oosteind, en ook een kerstconcert verzorgd 
door onze eigen Capella Catharina en YRDV. Hoewel het moeilijk kiezen is, 
kunnen twee concerten worden genoemd die menigeen diep geraakt heeft.  

 
Op 23 april 2017 trad organist Frans Bullens op met de Josti

 band tijdens de openingsmanifestatie van het Down in
 Town-project.  



 

 

Zondag 8 oktober werd op een 
uitverkochte orgelzolder het 
Orgelsprookje De Leeuw is 
los!!! opgevoerd, waarbij een 
tiental kinderen van de 
Oosterhoutse circusschool 
(Circuskunst Oosterhout) hun 
circuskunsten hebben 
vertoond, begeleid door het 
Maarschalkerweerdorgel.  
 
 
Ontroerend om te zien dat zoveel (jonge) mensen ook enthousiast raken van 
orgelmuziek en ons mooie Maarschalkerweerdorgel. 

 
Alles dus halleluja in 2017? Helaas is onze trouwe 
penningmeester Loek van Driel op 16 november j.l. overleden. Hij 
was al enige tijd ziek, maar alles was nog steeds gericht op zijn 
herstel. Zijn overlijden kwam dus voor iedereen toch nog vrij 
onverwacht. We wensen zijn vrouw Helma, zijn dochter en 
schoonzoon en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit 
verlies.  
 
 

Programma 2018 
Ook voor 2018 staat al een groot aantal activiteiten rondom ons mooie 
Maarschalkerweerdorgel op het programma. Naast de Marktconcerten in de 
maanden juli en augustus en het Dierendag-project op 4 oktober 2018 kunnen 
nu al drie bijzondere evenementen genoemd worden: 

 In maart 2018 vindt een bijzondere samenwerking plaats tussen H19, 
Dansnest, Fontys Hogeschool, het M. Frenckencollege en de stichting 
Ludens: rondom het thema Shelter (de kerk als schuilplaats voor velen) 
zal er kunst worden gemaakt en tentoon worden gesteld, waarbij er live 
(orgel)muziek en dans zal worden uitgevoerd.  

 In 2018 wordt de 200ste geboortedag van de bekende Franse componist 
Charles Gounod herdacht: in de St. Jansbasiliek bestaat reeds jarenlang 
een traditie om telkens in oktober (sterfdatum van Charles Gounod) één 
van de vele missen die Gounod schreef, uit te voeren. In oktober 2018 zal 
een concert rondom de muziek van Charles Gounod (“tussen kerk en 
operahuis”) worden uitgevoerd door een projectkoor.  



 

 

 Ten slotte wordt in november 2018 een tweede versie van het Sacred 
Concert van Duke Ellington opgevoerd, wederom een samenwerking 
tussen Stichting Ludens en Stichting Vrienden van de Kluiz m.m.v. de Frits 
Bayens Big Band. In 2016 genoten we in een uitverkochte Basiliek van de 
eerste versie van dit swingende concert. 

 
Stichting Ludens kijkt uit naar een mooi orgeljaar 2018! 
 
LUDENS vrienden-actie – Word vriend!!! 
Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels 
kan niet zonder financiële ondersteuning. Om die reden is de Stichting Ludens 
een aantal jaren geleden een Vrienden-actie gestart. Alle informatie over deze 
actie treft u aan in onze speciale folder (www.stichtingludens.nl). Help ons ook 
in de toekomst de (kerk)muzikale traditie rondom ons Maarschalkerweerd-
orgel in stand te houden en word onze VRIEND!!! Uiteraard kunt u ook zonder 
Vriend te worden ons steunen met een eenmalige gift of bijvoorbeeld door 
onze Maarschalkerweerd-wijn te kopen. De Stichting Ludens heeft een ANBI-
status, en met ingang van 1 januari 2012 ook een CI-status (culturele 
instelling), waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om ons financieel 
te steunen. 
Verdere informatie over het Maarschalkerweerdorgel en de activiteiten van de 
Stichting Ludens kunt u vinden op de website van de Stichting Ludens: 
www.stichtingludens.nl of via Facebook. 

http://www.stichtingludens.nl/
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