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Nieuwsbrief  
 

Beste lezer, 

Hierbij zenden wij u de tweede nieuwsbrief van 2015. Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

brengen van de activiteiten van de stichting. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in ons bestand 

geregistreerd staat als donateur. Indien u geen prijs stelt op ontvangst van deze informatie kunt u een 

mail sturen naar stichtingkabinetorgel@nlsnet.nl. 

 

Concertagenda 2015 

 

 Voorjaarsconcert op 25 april 2015, in de Oude of St Alexanderkerk   

Aanvang: 16.00 uur 

Duo Flandriarte 

 

Op 25 april a.s. verwelkomen wij  

An Vanderstappen en Wim Brabants uit België. 

Samen vormen zij het duo Flandriarte.  

An speelt orgel en Wim traverso.  

 

Op het programma staan werken van  

J.J. Quantz, G.Ph.Telemann, Corrette,  J.S. Bach, 

J.L. Krebs en J.B. de Boismortier.                                                                                                                      

 

An Vanderstappen startte haar orgelstudies aan 

het conservatorium te Leuven bij Peter 

Breugelmans. Op 14-jarige leeftijd schreef ze 

zich in aan de kunsthumaniora van het 

Lemmensinstituut te Leuven waar Peter Pieters 

haar orgelleraar werd.  
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Vervolgens studeerde ze aan de hogere afdelingen van hetzelfde instituut o.l.v. organisten Peter 

Pieters en Luc Ponet. In juni 2010 behaalde ze haar Masterdiploma met grote onderscheiding. 

Met fluitist Wim Brabants verzorgt ze concerten in België, Nederland en Frankrijk. Als organiste 

is zij verbonden aan de St.-Kwintenskerk te Leuven en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Bonheiden. 

Daarnaast doceert zij ook aan het Stedelijk Conservatorium te Leuven. 

 

Wim Brabants genoot zijn opleiding aan de Conservatoria te Antwerpen, Gent, Brussel en Den 

Haag bij ondermeer Frans Vester en Barthold Kuijken.  

Wim doceert dwarsfluit, blokfluit en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. 

 

Hij heeft een voorliefde voor achttiende- 

en negentiende-eeuwse muziek, 

gespeeld op authentieke instrumenten, 

zoals Le Plaisir des Dames en het 

Amontrio en speurde naar vergeten 

muziek uit deze eeuwen. Wim richtte 

verschillende ensembles, het orkest 

Brabelio en The Belle Epoque Orchestra 

op om deze muziek mee uit te voeren. Hij concerteerde als fluitist met deze en andere orkesten 

in heel West-Europa. 

 

Wim Brabants is betrokken bij jong talent en helpt jonge musici om hun carrière uit te bouwen 

en deze kenbaar te maken bij het grote publiek.  

 

 Najaarsconcert op 7 november 2015:  Theo Visser (organist, www.theovisser.nl) en  

Valeria Boermistrova (mezzo-sopraan). 

 

Wij verwelkomen u graag bij deze concerten, de toegang is gratis. 

Bij de uitgang is er een collecte. 

 

Hartelijke groet, 

namens de stichting, 

 

Elsbeth Poot en Lia Hol 

april 2015 


