Stichting Orgelkring Peel en Maas
Jaarverslag 2020
Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit:
A.C. van den Hout (voorz. / penningmeester)
J. Absil (secretaris/penningmeester)
W. Bellemakers (vertegenwoordiger Congregatie)
J. van Bommel (concertvoorbereiding)
Helaas is ons in het verslagjaar het zeer gewaardeerde bestuurslid W. Deen (regionale contacten)
ontvallen
Met de persoon van de heer H. Bouten werd het bestuur aangevuld
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 en Maas zonder welke de Orgelkring
geen financiële basis zou hebben voor haar activiteiten.
De Orgelkring heeft met de gemeente Peel en Maas een betrokken subsidiënt.
Deze betrokkenheid bleek temeer waar in het jaar 2020 door de corona- maatregelen slechts een enkel
concert kon worden gerealiseerd met de toegezegde ondersteuning.
Hoogtepunten
Door de corona-epidemie en de daaruit voortkomende landelijke maatregelen waren nauwelijks
activiteiten mogelijk. Het enige concert dat doorgang kon vinden was het optreden van Dirk Luymes met
Francine van der Heijden, sopraan. Hij noemde het zelf een onderdeel van een muzikale Elfstedentocht
omdat hij in dit concert op orgel en harmonium uitsluitend muziek van Limburgse componisten ten gehore
bracht. Aangezien op deze concertdag in september de sterfdag van Vincentius, de stichter van de
congregatie der lazaristen werd herdacht, verraste hij het publiek met een bijzondere improvisatie op een
van de lijfliederen van de congregatie. Het scholenproject met het zelforgelbouw project vond dit jaar
plaats voor kinderen van groep 7 en 8 uit Egchel.
Activiteiten
In 2020 werden 10 activiteiten geprogrammeerd.
Zoals gemeld vond slechts een concert plaats (het concert van Dirk Luymes kon worden verschoven van
juni naar september). Alle andere activiteiten konden met dank aan de reeds gecontracteerden
uitvoerenden worden verschoven naar het jaar 2021.
Ook de samenwerkingsactiviteiten met het orgelfestival Limburg en met de Vereniging Kapelse
Initiatiefgroep konden geen doorgang vinden.
Voorgenomen programma in 2020
Maart
Scholenproject
Zondag 24 mei
Openingsconcert Laurens de Man
Zondag 28 juni
Orgelconcert Dirk Luymes (met harmonium en zang)
Dinsdag 12 juli
Orgelconcert Jan van de Laar i.h.k.v. het Orgelfestival Limburg
Zaterdag aug.
Mutin - open Orgeldag
Woensdag aug.
Invitatieconcert voor de Senioren en hun mantelzorgers
Zondag 20 sept.
Koor Bel Canto m.m.v. Geert Smits (bariton)
Zaterdag 11 okt.
HOT&Brass: Reflexions of Duke Ellngton (Berry van Berkum c.s.)
Zaterdag 15 nov.
Orgelimprovisatie door Joost Langeveld met zwijgende film
Zondag 29 nov.
Adventsconcert in de kapel m.m.v. koor Maas- en Neergalm

