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Jaarverslag 2015
Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit:
A.C. van den Hout (voorz.)
J. Absil (secretaris)
W. Bellemakers (vertegenwoordiger Congregatie)
L . van Crooy (concertorganisatie en beeld en geluid)
J. van Bommel (concertorganisatie en onderhoud)
W. Deen (regionale contacten)
Om gezondheidsredenen moest de heer J. Pubben zijn bestuurstaak neerleggen in dit kalenderjaar.
Adviesraad
Incidenteel deed het bestuur een beroep op de leden van de adviesraad met name op
P. Keijsers (conservatorium contacten) en H. Dorssers (gemeentelijke muziekcontacten)
De financiële middelen
Met succes werd wederom subsidie verkregen van de gemeente Peel & Maas zonder welke de orgelkring geen
financiële basis zou hebben voor haar activiteiten.
Donateurs waren 10 vrienden van het orgel . Uit het financieel overzicht 2015 blijkt dat we wederom dankzij
donaties en subsidies een sluitend financieel beleid hebben kunnen voeren waarbij inkomsten en uitgaven met
elkaar in evenwicht waren.
Hoogtepunten
Muzikale hoogtepunten in het concertprogramma van 2015 waren ongetwijfeld het openingsconcert door Dirk
Luymes dat mede mogelijk werd gemaakt door een financiële ondersteuning van de Lionsclub Helden, het
orgelconcert dat in samenwerking met aanstormend jong (blazers)talent zeer succesvol was en het improvisatieconcert door de organist Joost Langeveld in samenwerking met de sopraan Catharina Jansen bij de film The
phantom of the Opera.
Activiteiten
In 2015 waren 11 concerten geprogrammeerd; daarvan kon helaas het kinderconcert door omstandigheden geen
doorgang vinden. In het kader van het Orgelfestival Limburg verzorgde Susanne Veerman een concert op 19 juli.
Conform de doelstelling werd een seniorendag georganiseerd (dit jaar op kleine schaal) en een zeer succesvolle
concertavond met aanstormend jong talent.
Tijdens de open orgeldag maakten organisten uit de verre regio kennis met het unieke Mutin-orgel.
Programma 2015
12 mei
Openingsconcert door Dirk Luymes (Elst)
16 juni
Berry van Berkum (Nijmegen/Utrecht )
19 juli
Susanna Veerman (Amsterdam)
5 aug.
Seniorenprogramma voor ‘Peel en Maas’
15 aug.
Mutin open orgeldag (in het kader van Orgelfestival Limburg 2015).
18 aug.
Ute Gremmel-Geuchen ( Kempen, Dld)
19 sept.
Concert door aanstormend muzikaal talent uit plaatselijke muziekgezelschappen
13 okt.
Concert met Gemengd Koor Zang en Vriendschap (Batenburg) Paul Keijsers (organist)
24 nov.
Improvisatieconcert bij The phantom of the Opera door Joost Langeveld en sopraan Catharina Jansen
13 dec.
Kerstconcert mmv Ton van den Hout (orgel), Bel Canto (zang) en Pierre Wilms (teksten en
voordrachten).

