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INSPELINGSCONCERT ORGEL RIJKEVORSEL

RIJKEVORSEL - Op vrijdag 15 oktober 2021 om 20u zal het grootse orgel van de Sint-Willibrorduskerk
van Rijkevorsel heringespeeld worden na een grondige reiniging, behandeling tegen houtworm, en
algemene stemming.

Het orgel, gebouwd door Gerard D’Hondt in 1960, klinkt terug in volle glorie en zal bij deze gelegenheid
bespeeld worden door Peter Van de Velde, organist-titularis en muziekdirecteur van de Antwerpse
O.-L.-Vrouwekathedraal. Op het programma zullen o.a. werken staan die ook bij de inspeling in 1960 op het
programma stonden w.o. de bekende Toccata en Fuga in re-klein van Johann Sebastian Bach maar ook
werken van componisten afkomstig uit de Kempen zoals Flor Peeters, Firmin Swinnen en Jaak-Nikolaas
Lemmens.

Het concert wordt georganiseerd door de Orgelvrienden Rijkevorsel in samenwerking met de kerkraad van
de Sint-Willibrorduskerk. Opdat het voor iedereen toegankelijk zou zijn, is er gratis toegang. Tijdens het
concert kan u een vrije gi� doen. Dit zal gebruikt worden om de kosten van de organisatie te dekken, en voor
de restauratie van het schilderij van de H. Anthonius.

Het schilderij “De Bekoring van De Heilige Anthonius” (P.J. Bellemans - 1807) is van grote culturele waarde
voor de gemeenschap van het gehucht Achtel. In 2016 werd het ernstig beschadigd tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de kapel van O-L-V van Zeven Weeën. De opbrengst van vrije gi�en zal
toegevoegd worden aan het restauratiefonds.

U kan tijdens het concert een gi� doen, maar ook vooraf, als u niet op het concert aanwezig kan zijn maar het
orgel en/of het schilderij een warm hart toedraagt. Dat kan op het rekeningnummer BE57 0015 9457 6835
(Kerkfabriek  Sint-Willibrordus) met vermelding “Orgelvrienden”.
Gi�en van €20 of meer krijgen een eervolle vermelding in het programmaboekje.
Middenstanders kunnen ook een plaatsje krijgen in het programmaboekje met logo en bedrijfsgegevens.
Contacteer orgelvriendenrijkevorsel@gmail.com voor meer info of kijk op Facebook Orgelvrienden
Rijkevorsel | Facebook

Tot Dan!
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rob Minnaert, +32 488 14 71 00, orgelvriendenrijkevorsel@gmail.com.
Foto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar op aanvraag.
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