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Nieuwsbrief
Beste lezer,
Hierbij treft u de tweede nieuwsbrief van 2017 aan met daarin informatie over activiteiten rond het
kabinetorgel in Bennekom.

Concertagenda 2017
13 mei 2017 Bert van den Brink
U weet dat wij altijd proberen musici te zoeken die ons verrassen door
de manier waarop zij het kabinetorgel inzetten.
Ook deze keer zijn wij daar bijzonder in geslaagd. Het is ons gelukt om
Bert van den Brink te strikken voor een concert in Bennekom. Op
zaterdagmiddag 13 mei a.s. gaat hij een verrassende verbintenis aan
met het historische kabinetorgel. Bert van den Brink behoort zonder
twijfel tot de meest veelzijdige toetsenisten die ons land heeft
voortgebracht. Hij kan op piano, orgel en accordeon uit de voeten en
beheerst een veelheid aan stijlen. Bert van den Brink werd klassiek
geschoold aan het Utrechts Conservatorium waar hij in 1982 cum laude
afstudeerde. Nog in datzelfde jaar werd hij docent piano aan hetzelfde
conservatorium. Op gebieden als improvisatie en lichte muziek is Bert
autodidact. In 2007 kreeg hij de VPRO/BOY EDGARPRIJS. Hij treedt
regelmatig op als pianist, organist en accordeonist. De musici met wie Bert optrad zijn onder andere
Toots Thielemans, Chet Baker, Louis van Dijk, Jules de Corte, Cor Bakker en Miranda van Kralingen.
Tijdens het concert in Bennekom wil Bert ons verrassen met improvisaties in diverse stijlen. Hij
verbeeldt zich hoe het orgel door de eeuwen heen in de huiskamers waar het stond heeft geklonken.
Het concert vindt plaats op 13 mei in de Oude Kerk in Bennekom en begint om 16.00 uur. De toegang
voor dit concert is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de uitgang.

Najaarsconcert
Op 4 november 2017 zal het concert verzorgd worden door Gerrit Christiaan de Gier, organist van de
Jacobikerk in Utrecht. Over het programma wordt u in de volgende nieuwsbrief geïnformeerd.

Ten slotte
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van de concerten en
andere activiteiten van de Stichting Vrienden van het kabinetorgel. Hebt u interesse, dan kunt u contact
opnemen met Elsbeth Poot (aepoot@live.nl) of Lia Hol (welkom@liahol.nl).
Onze website heeft een nieuwe naam gekregen: www.kabinetorgelbennekom.nl.
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.

Namens de stichting groeten wij u hartelijk,
Elsbeth Poot en Lia Hol
Mei 2017

