Restauratie Clerinxorgel uit 1849:
Dat ons beroemde Clerinxorgel uit 1849 aan een grondige restauratiebeurt toe was, was al jaren bekend. Na veel voorbereidend werk en zoeken naar de benodigde financiële middelen heeft het parochiebestuur op 8 november 2018 aan orgelbouwer Hans van Rossum uit Wijk en Aalburg als laagste
van de drie inschrijvers, opdracht gegeven deze restauratie uit te voeren.
Actiecomité:
Tijdens een presentatie op 24 april 2018 voor de Heemkundevereniging Nederweert en overige belangstellenden m.b.t. de geschiedenis en toekomst van het Clerinx-orgel heeft zich, mede op verzoek van
kerkbestuurslid Huibert Scheijven, een klein comité gevormd dat zal trachten middels acties en sponsoring het tekort aan te vullen. Hiervoor is vanaf nu nog ongeveer 1 jaar beschikbaar. Het orgel is op 6
mei l.l. gedemonteerd en deels vervoerd naar de werkplaats van de orgelbouwer waarna het geheel
gerestaureerde orgel in mei 2020 weer terugkomt. De lege houten hoofdkas die niet demonteerbaar
bleek, wordt deze zomer ter plaatse gerestaureerd.
Het restauratie actiecomité bestaat uit de volgende personen:
Parochiebestuur: Pastoor Schuffelers en Huibert Scheijven
Heemkunde: Jan Tindemans
Orgelkring Nederweert: Boy Hendrix, Evert Heemstra en Henk Sieben
Wij rekenen er op dat met hulp van de Nederweerter bevolking het tekort bij elkaar gebracht kan worden, zodat ons Clerinx-orgel weer lang in volle glorie zal klinken.
Vanaf de aftrap voor de renovatie op 8 november 2018 is inmiddels ( m ei 2019 ) van de ongeveer nog
benodigde € 50.000,00 al ruim € 11.000,00 opgehaald. Dus de noodzaak van verdere acties in de loop
van 2019 en 2020 blijft.
Het eerstvolgende reguliere en tevens benefietconcert zal in deze kerk gegeven worden op vrijdagavond 5 juli a.s. Vanwege de afwezigheid van het orgel zal dit concert, om in stijl te blijven, uitgevoerd
worden door een professioneel accordeonkwintet dat speciaal hiervoor gearrangeerde orgelwerken zal
uitvoeren.
Mocht U een bijdrage willen leveren aan de restauratiekosten dan is elk bedrag van harte welkom. U
kunt dit doen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 t.n.v. Kerkbestuur Sint Lambertus Nederweert o.v.v. “ Orgel ” .
Ook kunt U op de site www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ een of meerdere van de ruim 1600
orgelpijpen adopteren à € 15,00 per stuk, een aanmeldingsformulier kunt U op deze site ook downloaden.
Uw giften vallen onder de z.g. ANBI-regeling van de belastingdienst en zijn dus fiscaal aftrekbaar!
Secretariaat: Florastraat 94, 6031 XN Nederweert
Telefoon 0495-625154; E-mail secr@orgelkring-nederweert.nl ;
Bankrekening: RABO Weerterland NL45RABO 01585.70.480;
Inschrijving KvK Limburg 51046474

Vervangend concert 2019
in verband met de huidige
restauratie van ons
monumentale Clerinxorgel
Benefiet concert door accordeonensemble

VIRTUOSA

Zij voeren vanavond voor accordeon bewerkte
klassieke orgelwerken uit in de

Sint Lambertuskerk te Nederweert
Wanneer: Vrijdagavond 5 juli 2019
Aanvang: 20.00 uur
Entree: vrije gave, bestemd voor de restauratie

Loes Dircken - de Rooij,
Rucphen.,
(muzikale leiding)

Programma
Virtuosa
Trix Reintjens

Trix Reintjens- Rietjens,
Weert,

Toccata
Léon Boëlmann
Arr: Loes Dircken

Wim Roelands,
Sint Willebrord,

Prelude, Fuga et Variation, op. 18
César Franck
Arr: Werner Partner

Bout Marcelis,
Eindhoven en

Bianca IJdema,
Oude Niedorp

Andante
Wolfgang Amadeus Mozart
Arr: Trix Reintjens

Zij vormen samen

accordeonensemble
Virtuosa
Vijf enthousiaste musici, die met veel plezier laten horen hoe divers de klanken van
accordeonmuziek zijn:
Door hun gevarieerde programmakeuze weten zij telkens het publiek te boeien en
zijn zij een graag gehoord ensemble. Zij weten op hoog niveau de uitgebreide mogelijkheden van hun instrument te laten horen. Het kwintet heeft een goede balans gevonden in het samenspel en straalt dat ook uit.
Virtuosa speelt originele accordeoncomposities alsook bewerkingen van klassieke
componisten. Zo bestaat het repertoire uit werken van oa. Tsjaikowski en Vivaldi,
maar ook uit Russische volksmuziek en moderne composities.
Dit semiprofessionele ensemble heeft reeds successen geboekt op internationale festivals in Siauliai( Litouwen), Munster (Frankrijk) en Trossingen (Duitsland). In 2010
heeft Virtuosa met groot succes deelgenomen aan het International World Music Festival in het Oostenrijkse Innsbruck in de categorie professionele ensembles. Zij ontvingen de hoogst mogelijke onderscheiding met het predicaat ‘Hervorragend’.
Virtuosa speelde in een rechtstreekse uitzending van NPO4-radio klassiek (AVRO)
in de gelijknamige Spiegelzaal van het Concertgebouw te Amsterdam.
Bij concerten in Nederland zijn er steeds lovende reacties. De afwisseling in het programma en alom gewaardeerde mondelinge toelichtingen bij de stukken, dragen hiertoe bij.
Voor informatie over CD’s en concerten kunt u terecht op www.virtuosa.nl

Concert in Es
-Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart
Arr: Trix Reintjens
Proms
Motion trio
Janusz Wojtarowicz
Like Swans
Petri Makkonen
Arr: Trix Reintjens
Trepak
A. Shalaev
Arr. Trix Reintjens
Tribute to Astor Piazzolla
Ad de Jong
La Misma Pena
Astor Piazzolla
Arr: Loes Dircken
Invierno Porteño
Astor Piazzolla
Arr: Trix Reintjens

