STICHTING ORGELKRING
NEDERWEERT

Het Clerinxorgel uit 1849:
In 1849 bouwde de Belgische orgelbouwer Arnold Clerinx uit Sint Truiden dit monumentale orgel voor de toen
pas verbouwde Sint-Lambertuskerk te Nederweert.
Van de drie nog bestaande Clerinxorgels in Nederland is dit de grootste en uit cultuurhistorisch oogpunt als
belangrijk en zeer waardevol aan te merken.
Het instrument had 26 stemmen verdeeld over het Grand Orgue en het positief.
Tijdens de oorlogshandelingen in september 1944 liep het orgel zware schade op door vallend gesteente bij
de beschieting van de toren. Het pijpwerk van het rugpositief was vrijwel helemaal vernield en van het hoofdwerk waren een aantal registers waaronder de pedaalregisters niet meer te herstellen. Na een gedwongen
rustperiode werd het orgel in 1954-1956 gerestaureerd door orgelbouwer Vermeulen uit Weert, waarbij het
oude defecte pijpwerk werd vervangen, deels door andere stemmen. Tevens werden de pedaalregisters vervangen en uitgebreid van 18 naar 30 tonen.
Het instrument heeft 2 manualen, pedaal en 3 manuaal/pedaalkoppels. In totaal heeft het orgel in de huidige
dispositie ook weer 26 stemmen. Het aantal pijpen bedraagt 1663,waarvan er 771 nog afkomstig zijn uit het
oude instrument uit 1849, de overige 892 pijpen zijn tijdens de restauratie in 1956 vervangen. Thans is het
instrument weer toe aan een grote en zeer kostbare restauratie.

Vrienden van het Clerinxorgel in Nederweert:
De Stichting Orgelkring Nederweert, die is aangesloten bij de overkoepelende provinciale Stichting Orgelvrienden Limburg (SOL) heeft zich als doel gesteld het waardevolle historische orgel in de Sint-Lambertuskerk te
Nederweert in stand te houden en in brede zin dienstbaar te maken voor de gehele gemeenschap van Nederweert. Om dit te doen organiseren we minstens eenmaal per jaar een orgelconcert waarbij we organisten van
faam, al dan niet met instrumentale of vocale solisten, een concert laten verzorgen. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten, enerzijds kan dit prachtige orgel met zijn majestueuze klanken op een zelden gehoorde manier voor
het voetlicht treden en anderzijds krijgt het zowel onderhoudstechnisch als publicitair weer eens de aandacht
die het verdient. Om elk jaar te kunnen doen wat we nu al doen, hebben we fondsen nodig en gezien de huidige
tijden zijn we al blij als we een aantal bedrijven en/of particulieren kunnen vinden die ons met een bijdrage tussen de € 35,00 en € 50,00 zouden willen ondersteunen. Dit zou al voldoende zijn om ons werk zoals we het nu
doen, voort te zetten. Als tegenprestatie wordt u elk jaar genoemd in de lijst van “vrienden van het Clerinxorgel
Nederweert” en ontvangt u voor al onze concerten een persoonlijke uitnodiging en desgewenst een gereserveerde zitplaats. Wij zouden bijzonder blij zijn als u ons wilt helpen deze doelstellingen te verwezenlijken.
Aanmelding kan schriftelijk op ons secretariaat, via E-mail of website, daarnaast liggen op onze concerten altijd
aanmeldingsformulieren gereed.

Secretariaat: Agneshof 25, 6031 CZ Nederweert
Telefoon 0495-632018; E-mail secr@orgelkring-nederweert.nl ; Bankrekening: RABO
Weerterland NL45RABO 01585.70.480; Inschrijving KvK Limburg 51046474
www.orgelkring-nederweert.nl

Het monumentale Clerinx-orgel uit 1849 in
Nederweert

Jupiter Russische accordeon “Bajan”

Orgel en Bajan concert
in de Sint-Lambertuskerk
te Nederweert
Vernieuwend en verrassend concert met samenspel
tussen Orgelpijpen en Tongwerken

Vrijdagavond 23 juni 2017
aanvang 20.00 uur
Entree: vrije gave

Jan Vermeire- organist
Jan Vermeire (1968) studeerde orgel aan de muziekacademie van Veurne bij Robert Deleersnyder en later bij
Hubert Schoonbroodt aan de Franstalige afdeling van
het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij volgde
daarnaast regelmatig les bij de Hongaarse-Weense
muziekpedagoge Hedda Szamosi. Verder studeerde hij
koordirectie bij Florian Heyerick aan het Koninklijk
Conservatorium van Gent. Van 1994 tot 2011 was hij
organist van de Sint-Walburgakerk te Veurne en sinds
2011 is hij organist-titulaire van het pas voltooide Loncke-Laponorgel in de modernistische Onze-Lieve-Vrouw
ter Duinenkerk in Koksijde. In de afgelopen jaren was
hij te gast op heel wat prestigieuze orgelfestivals in binnen- en buitenland. Hij is actief als artistiek leider en
adviseur in Vlaanderen en Frankrijk, dirigent van twee
koren, lid van de adviescommissie Muziek van de provincie West-Vlaanderen en de provinciale werkgroep
Orgel.Er is een groot aantal cd’s van hem verschenen en daarnaast werkt hij regelmatig samen
met een groot aantal ensembles en solisten.
Jan Vermeire is organist, artistiek directeur, organisator, koorleider, zanger, reiziger, zoeker,
wandelaar, zwemmer, ridder zonder paard, kind van de zee en de Westhoek, gastronoom,
wijnliefhebber, boekenlezer, verzamelaar, en de OrgelJan… (www.janvermeire.be)

Bogdan Nesterenko Bajanspeler
Bogdan, geboren in de Oekraïne,.
Begon al op zevenjarige leeftijd de Russische concert-accordeon (bajan) te bespelen en kreeg hierbij
les van accordeon virtuozen als Vachtchenko en
Razdovarova, Nazarenko en Snedkov. In 2002 behaalde hij aan het conservatorium van Charkov zijn
diploma’s uitvoerend musicus bayan, muziekanalyse, kamermuziek en piano.Sinds 2006 is hij woonachtig in Lille (Fr.) en geeft veel recitels in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België, waarvan
sommige geheel gewijd aan barokmuziek. Ook
treedt hij veelvuldig op met het Balalaika Trio, de
sopraan Juliette Massy, de organist Jan Vermeire
en vormt hij een duo met de violist Stefan
Salanowski (solist van Nationaal Orkest van Rijsel),
verder speelt hij in duo met Micha Terkassky
( balalaika) en met het Baïkal Kwartet ( Russische
en klassieke en traditionele muziek)
Hij is thuis in vrijwel alle muziekstijlen van Barok tot hedendaagse muziek; bespeelt een Russische bajan accordeon van het merk Jupiter, een instrument dat heel uitgebreide muzikale mogelijkheden heeft, met een rijk timbre en veel registers. (www.bogdan-nesterenko.com)

Bogdan Nesterenko (Russische accordeon of Bajan)
Jan Vermeire (Orgel)

Programma
George Friderick Haendel (1685-1759)
Concerto in F groot “De Koekoek en de Nachtegaal” in een versie voor orgel en bajan
Larghetto – Allegro – Larghetto – Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonata in D Major for keyboard
Bewerkt voor klavier door Anne Dawson (Engeland, 18e eeuw)
Allegro – Larghetto – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata et Fugue in d klein BWV 565 in een versie voor bajan

Padre Antonio Soler (1729-1788)
Concierto n° 6 de dos Organos Obligados
Cantabile – Minué (& 4 var.)

Jacques Nicolas Lemmens (1823-1881) – orgel solo
Cantabile
Final

Alexander Cholminov (1925) – bajan solo
Scherzo

Léon Boëllmann (1862-1897) in een versie voor orgel en bajan
Suite Gothique
Introduction-Choral – Menuet gothique – Prière à Notre Dame – Toccata

