Op het tijdstip dat u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de vooravond van
het eerste orgelconcert 2020. Op zondag 26 januari a.s. (15.00 uur) zal het HOT
jazz trio beide orgels van de Basiliek laten horen met muziek van Charlie Parker
en Duke Ellington. Stichting Ludens, die zich bezighoudt met het in stand
houden en laten horen van het Maarschalkerweerdorgel, kijkt terug op een erg
mooi seizoen 2019.

Wel en wee Maarschalkerweerdorgel
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al bericht over de geslaagde herplaatsing
van de gereviseerde tongwerken. Sindsdien is het Maarschalkerweerdorgel
weer in volle glorie te horen tijdens de vele missen en (orgel-)concerten.

Terugblik programma tweede halfjaar 2019
Stichting Ludens kijkt terug op een zeer succesvol
concertseizoen. Na wederom een zeer goed bezochte
en hooggewaardeerde serie Marktconcerten vonden
in de tweede helft van 2019 nog drie evenementen
plaats.
In oktober vonden zowel
het Dierendagproject voor
de
Oosterhoutse
basisschooljeugd als het César Franck-project
(projectkoor en muzikaal ensemble) plaats. Het
Dierendagproject werd traditiegetrouw afgesloten
met een orgelsprookje (De kleine prins) dat dit jaar
in samenwerking met Theek 5 werd georganiseerd
en vanwege de grote belangstelling een tweede
voorstelling kende.
Ook het César Franck-concert werd zeer goed bezocht en alom gewaardeerd
vanwege de hoge kwaliteit en bijzondere programmering.

Absoluut hoogtepunt van het concertseizoen was het kerstconcert dat op 15
december plaatsvond. Voor een volle Basiliek werd door het RK Jongerenkoor
YRDV uit Raamsdonksveer en onze “eigen” Capella Catharina, beide onder
leiding van Jan Willems, een Festival of Nine Lessons & Carols uitgevoerd. Het
Maarschalkerweerorgel werd zowel solistisch als voor de begeleiding van kooren volkszang bespeeld door onze drie muzikale adviseurs: Frans Bullens, Ton
Stevens en Jan Willems. De inbreng van Frans Bullens hing nog even aan een
zijden draadje, maar gelukkig was hij op tijd hersteld van zijn operatie om dit
kerstconcert en de overige kerstvieringen te kunnen leiden c.q. begeleiden.

Vele positieve reacties werden ook ontvangen voor de verhoogde inzet van het
Maarschalkerweerdorgel tijdens de tv-missen die dit jaar (evenals vorig jaar)
binnen het Bisdom Breda vanuit de Basiliek werden uitgezonden. Stichting
Ludens dankt de beide kerkmusici van de Catharinaparochie, Frans Bullens en
Jan Willems, voor hun bijzondere inzet in dit verband.

YouTube-kanaal Stichting Ludens
Al enige tijd denkt Stichting Ludens na over hoe het Maarschalkerweerdorgel in
beeld en/of geluid meer te promoten. In goed overleg is besloten om een
eigen YouTube-kanaal te openen en daarop met enige regelmaat opnames van
concerten of passende orgelstukken te gaan plaatsen. De eerste twee filmpjes
(twee Bachkoralen gespeeld door onze Basiliekorganist Jan Willems) zijn
inmiddels al geplaatst op het YouTube-kanaal. Binnenkort wordt ook een
compilatie van het kerstconcert (Festival of Nine Lessons & Carols) toegevoegd.
Stichting Ludens dankt Thomas Kop en Daan van Esch voor de technische
ondersteuning bij de opnames van deze filmpjes.

Programma 2020
De aankondiging voor het eerste concert op zondag 26 januari a.s. door het
HOT jazz trio treft u bijgaand aan. Voor de overige concerten in 2020 verwijzen
wij u graag naar onze website, waarop het nieuwe jaarprogramma binnenkort
zal worden geplaats.

Ludens Vriendenactie: word vriend!!!
Het organiseren van concerten en het onderhouden van (monumentale) orgels
kan niet zonder financiële ondersteuning. Om die reden is Stichting Ludens een
aantal jaren geleden een Vriendenactie 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 Maarschalkerweerdorgel 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
Maarschalkerweerdwijn te kopen. 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
Stichting Ludens kunt u vinden op de website van Stichting Ludens:
www.stichtingludens.nl of via Facebook.

