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Nieuwsbrief
Beste lezer,
Hierbij treft u de laatste nieuwsbrief van 2016 aan met daarin informatie over activiteiten rond het
kabinetorgel in Bennekom.

Het is eindelijk gelukt …
Op 10 en 11 november zijn ’s avond en ’s nacht de opnamen voor de tweede cd van Rood Hout met ons
kabinetorgel afgerond. De eerste opnamen vonden ruim 2 jaar daarvoor plaats. Door zwangerschappen
en ziekte van de musici zijn de opnamen 2
keer afgelast. Nu wacht de opnameleider
Hans van der Gouwe nog de klus de vele
opnamen te monteren en samen met de
musici te beoordelen om zo tot een optimaal
resultaat te komen. Het is aan deze
professionals toevertrouwd.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld,
komen Gerben Budding, Linde Schinkel en
Nienke van der Meulen op 18 februari 2017
naar Bennekom om de nieuwe cd te
presenteren.
Op deze cd staan werken van componisten uit de hoog- en laatbarok, o.a. Krieger (hobosonate),
Telemann (cantate), C.Ph.E. Bach (liederen) en Krebs (orgelwerken).
Het bestuur heeft op voorhand al een aantal cd’s besteld en wil deze na afloop van het concert als blijk
van waardering voor de vaak jarenlange trouwe bijdrage aan onze stichting graag aan u overhandigen.
In een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over dit concert op 18 februari en het
voorjaarsconcert in 2017.
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En verder
Dankzij uw steun kunnen wij aan de doelstelling van onze stichting invulling geven. Hieronder vallen
onder andere het organiseren van concerten, het beheer/onderhoud van het orgel en het meewerken
aan cd-opnamen.
Volgens onze administratie heeft u tot en met 2016 uw donatie voldaan.
Als u nog achterstand heeft, vragen wij u vriendelijk uw bijdrage (minimum €15/jaar), zo mogelijk nog
dit kalenderjaar, over te maken op rekening NL68 RABO 0309 3933 29 ten name van de Stichting
Kabinetorgel te Bennekom.
De stichting heeft een culturele ANBI-status.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het bestuur van de stichting groet ik u hartelijk,
Hans Neels
December 2016
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