STICHTING LUDENS – NIEUWSBRIEF 2019 nr. 1

Op het 'jds'p dat u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de vooravond van
het eerste orgelconcert 2019. Op zondag 19 mei a.s. (15.00 uur) zal de Eindhovense Stadsorganist Ruud Huijbregts het Maarschalkerweerdorgel laten horen
in een Mariaal programma. De S'ch'ng Ludens, die zich bezighoudt met het in
stand houden en laten horen van het Maarschalkerweerdorgel kijkt uit naar het
nieuwe orgelseizoen.
Wel en wee Maarschalkerweerdorgel
In de zomer van 2018 is bij een drietal tongwerken
(Trompet, Hobo en Bazuin) loodcorrosie op delen van
het pijpwerk geconstateerd. Bij toenemende corrosie
raakt het pijpwerk buiten gebruik. Dit euvel schijnt
vaker voor te komen bij pijpwerk uit orgels van die
Ejd, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. In
samenwerking met orgelbouwer Elbertse heeH SEchEng Ludens gezocht naar een oplossing voor dit probleem en vervolgens de Catharinaparochie geadviseerd hoe herstel binnen het bestaande onderhoudsplan voor Rijksmonumenten te kunnen uitvoeren c.q.
te kunnen ﬁnancieren. In februari 2019 is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden en kort voor Pasen konden de herstelde
tongwerken terug worden geplaatst. Sindsdien klinkt het orgel weer in al zijn
glorie!
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You-Tube opname Sacred Concert 2.0
In november 2018 vond de fantasEsche uitvoering plaats van het Sacred Concert 2.0 van Duke Ellington m.m.v. de Frits Bayens Big Band en de beroemde
Canadese jazz-zangers Dee Daniels. Van deze uitvoering is een video- en geluidsopname gemaakt, die inmiddels is nabewerkt en op You-Tube geplaatst.
Hierbij de link naar het You-Tubekanaal, zodat u nog eens lekker kunt nagenieten van dit grootste evenement: hYps://youtu.be/wLBXpcDBHhs
Overlijden Wout Kalkman
Begin februari is de Oosterhoutse organist Wout Kalkman overleden. Wout was
één van de eerste MaarschalkeEers van de SEchEng Ludens. Hij speelde jaarlijks één
van de Marktconcerten op
het Maarschalkerweerdorgel,
vaak samen met zijn dochters
Anne-Marie (viool) en Daniëlle (ﬂuit), waarbij hij een hele
schare fans naar zijn concerten lokte met zijn aanstekelijke orgelspel. Wout zijn missie
was om “het orgel terug te
brengen naar de mensen
toe”. Zijn programma’s bestonden om die reden ook
vaak uit een mengeling van
toegankelijke stukken uit het
lichte repertoire afgewisseld
met serieuze orgelstukken. Voor deze concerten componeerde hij ook vaak
nieuwe stukken, die dan onder zijn pseudoniem Walter Barendse te naam werden gesteld en uitgevoerd. Vanwege zijn kennis en kunde van de orgelbouw
stond Wout ook alEjd klaar om voor concerten de tongwerken van het orgel te
stemmen, kleine reparaEes te verhelpen en advies te geven bij onderhouds- of
reparaEeprojecten. Wij zullen Wout missen als organist en orgelstemmer, maar
bovenal als vriend.
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NominaQe Oosterhoutse cultuurprijs
In maart van dit jaar
werd de SEchEng
Ludens blij verrast
met een (tweede)
nominaEe voor de
Oosterhoutse cultuurprijs. Op zondag
17 maart j.l. was de
prijsuitreiking, waar
de SEchEng Ludens
zich samen met drie
andere genomineerden kon presenteren. Speciaal voor deze presentaEe was een presentaEe gemaakt die u nog kunt bekijken op onze website: ook werd het Doe-orgeltje van
de Brabantse OrgelfederaEe gebruikt om jong en oud kennis te laten maken
met de werking van een pijporgel. Helaas ging dit jaar de cultuurprijs naar de
SEchEng Bock. De SEchEng Ludens ziet deze nominaEe als een steuntje in de
rug om verder te gaan met het promoten van het Maarschalkerweerdorgel aan
een zo breed mogelijk publiek. Nogmaals dank aan iedereen die ons bij de nominaEe heeH ondersteund.
Programma 2019
Voor het programma voor 2019 verwijzen wij graag naar onze website. De aankondiging voor het eerste concert op zondag 19 mei a.s. door Ruud Huijbregts
treH u bijgaand aan.
Nieuwe huissQjl
Dankzij een gulle sponsor kon de SEchEng Ludens zich een nieuwe huissEjl
aanmeten. Hoewel de oﬃciële presentaEe pas later dit jaar zal plaatsvinden,
treH u bijgaand alvast een voorproeke aan! Bij die gelegenheid stellen wij u
graag ook onze nieuwe secretaris en nieuwe MaarschalkeEers voor.
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LUDENS vrienden-acQe – Word vriend!!!
Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels
kan niet zonder ﬁnanciële ondersteuning. Om die reden is de SEchEng Ludens
een aantal jaren geleden een Vrienden-acEe gestart. Alle informaEe over deze
acEe treH u aan in onze speciale folder (www.sEchEngludens.nl/vrienden-van-ludens).
Help ons ook in de toekomst de (kerk)muzikale tradiEe 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 giH of bijvoorbeeld door onze Maarschalkerweerd-wijn te kopen. De SEchEng Ludens heeH
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 informa'e over het Maarschalkerweerdorgel en de ac'viteiten van de
S'ch'ng Ludens kunt u vinden op de website van de S'ch'ng Ludens:
www.s'ch'ngludens.nl of via Facebook.
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