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 was 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.

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 telkenjare 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 zoudt willen helpen deze doelstellingen te verwezenlijken.
Aanmelding kan schriftelijk op ons secretariaat of via E-mail, daarnaast liggen op onze concerten 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

Lunchconcert
“OPERA-SFEREN”
in de Sint-Lambertuskerk
te Nederweert
Een populair en luchtig moederdagconcert

Zondag 10 mei 2015
Aanvang lunch 11.30 uur; aanvang concert 13.00 uur

Entree: lunch en concert € 15,00; concert los € 7,50

Anja Hendrikx

Studeerde orgel, Klavecimbel en katholieke
kerkmuziek aan het Maastrichts conservatorium. Haar docenten waren resp. Kamiel D’Hooge
en Remy Serier. Na haar examen Docerend Musicus sloot zij in 1989 haar studies af met de actes Uitvoerend Musicus Orgel en Uitvoerend
Musicus Klavecimbel. Er volgde een fase van
deelname aan masterclasses en cursussen; docenten waren o.a. Guy Bovet, Xavier Darasse en
Daniël Roth. Sinds 1990 is zij als kerkmusicus aan
de St. Laurentiuskerk te Voerendaal verbonden.
Daar bespeelt zij het Peerenboom-orgel ( 1859)
en heeft de leiding over de kerkkoren. Zij treedt
regelmatig op als soliste en als begeleidster bij
zowel concerten als ook opnames. Zij geeft orgel– en klavecimbelles en maakt deel uit van het
barokensemble “Les Gouts Réunis”. Zij verleende medewerking aan diverse CD’s o.a.
“Historische orgels in Limburg”, Hommage aan
Peerenboom & Leyser, orgelbouwers te Maastricht en “Het Historische Orgel in Nederland”.

Lieke Castro-Smeets
Lieke Castro-Smeets begon haar studie schoolmuziek VOCO aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg. Vanaf 2002 studeerde ze solozang aan het Conservatorium in Maastricht bij Frans Kokkelmans. In 2006 behaalde ze haar diploma
Docerend en Uitvoerend Musicus zang. Momenteel wordt Lieke gecoacht door
Gemma Visser.
Masterclasses volgde zij o.a.
bij John Bröcheler
Zij was betrokken bij producties
als Orfeo ed Eurodice; La Belle
Helene, Der Bettelstudent, de
Nieuwe kleren van de keizer en
Opera 1677.

PROGRAMMA
Lieke Castro-Smeets, sopraan
Anja Hendrikx, orgel

Opera-sferen

Richard Wagner
1813-1883

uit opera Tannhäuser: „Freudig begrüßen wir“
(bew. E.Horn)

B.Smetana
1824-1884

Marenka’s Aria (Die Verkaufte Braut)

C.M. von Weber
1786-1826

Und ob die Wolke (Der Freischutz)

Richard Wagner
1813-1883

uit opera Lohengrin: Vorspiel
(bew. E.Horn)

W.A Mozart
1756-1791

Come Scoglio (Cosi fan Tutte)

Padre Davide da Bergamo
1791-1863

- Elevazione
-Sinfonia

G.Verdi
1813-1901

Pace Pace mio Dio (La Forza del Destino)

P. Mascagni
1863-1945

Voi lo sapete (Cavaleria Rusticana)

Vincenzo Antonio Petrali
1830-1889

uit: Versetti per il Gloria
-Allegretto
-Andante
-Allegro

