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Kortrijk, 1 januari 2023    
  

Geachte,  
  

Wij hebben de eer om hieronder ons jaarprogramma aan u voor te stellen. 
  

We starten op zondag 5 februari om 16.30 uur stipt met een concert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dirk Blockeel en William 
Buyse staan met de bespeling van het balustrade-orgel in voor een programma met voornamelijk oude meesters (Byrd, 
Sweelinck, Buxtehude etc.).  
De vastentijd laat de organisatie van twee meditatieve muzikale momenten toe. Op 26 februari (eerste vastenzondag) 
plannen we een eerste concert in de stemmige bidkapel van de Sint-Maartenskerk. Huisorganist Dirk Blockeel concerteert 
dan samen met violiste Saïdjah Verbrugghe. Op 19 maart (halfvasten, zelfde plaats en tijdstip) is gambaspeelster Mieke De 
Lauré te gast. Bij die twee gelegenheden voorzien we met enkele dames een vocale bijdrage met aangepaste gezangen.  
   

De internationale orgelcyclus plant in juni en september (telkens op zondag om 16.30 uur stipt) zeven concerten, die op 24 
september om 16 uur met de feestelijke orgelapotheose worden bekroond. Bij de slotmanifestatie krijgt het orgel zoals 
gebruikelijk gezelschap van dansers, een vaardige instrumentist, een vocaal ensemble en een gastdichter.  Dit voorjaar 
wordt het Schyvenorgel op 4, 11 (Peter Thomas), 18 en 25 (Yarno Missiaen) juni bespeeld. In het najaar zijn de zondagen 
op 3, 10 en 17 (Sander van den Houten) september al vastgelegd.   
Traditiegetrouw is de reeks opnieuw thematisch opgevat. Alle uitvoerders wordt gevraagd om één of meerdere werken te 
willen vertolken van twee dit jaar herdachte componisten: de Duitser Max Reger (1873-1916) en de in Vlaanderen geboren 
Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881), respectievelijk 150 en 200 jaar geleden geboren.   
Voor nieuw werk mochten we een beroep doen op organist-componist Kristiaan Van Ingelgem (°1944). Zijn 
compositieopdracht gaat een muzikale knipoog naar zijn voorgangers Reger en Lemmens niet uit de weg.  
Sinds enkele jaren organiseert de Orgelkring in samenwerking met de Vrienden van het Begijnhof Kortrijk een zomerreeks 
van drie zaterdagconcerten. In de Mattheuskerk van het Begijnhof bevindt zich het tweede oudste, nog bespeelbare orgel 
van de Zuidelijke Nederlanden. Op zaterdagmiddag 29 juli, 5 en 12 augustus kunt u daar telkens om 12 uur terecht. Wie het 
in Kortrijk niet kan meemaken, mag weten dat de drie concerten dezelfde dag om 16 uur nog herhaald worden op het 
eveneens historische orgel van de Sint-Martinuskerk van Oekene-Roeselare.  
Respectievelijk aan bod komen Jan Van Landeghem en Jenny Spanoghe (viool), Antoine Tronquo en Roel Vansevenant 
(zang) en  Peter Van Bouwel. U leest het goed, we mogen twee duo’s begroeten!  
De Orgelkring verleent nog zijn medewerking aan een zomers initiatief van de Sint-Amandusparochie in Gullegem. Op drie 
achtereenvolgende vrijdagen (28 juli, 4 en 11 augustus) wordt daar om 19.30 uur op het indertijd door Schyven gebouwde 
orgel geconcerteerd.  
Alle activiteiten zijn meestal gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.  
U merkt het: een waaier aan mogelijkheden. Wij durven u, als vriend van de parochie, sympathisant en/of melomaan, langs 
deze weg  om een financieel duwtje in de rug vragen. Hiermee kunnen we de kosten van de geëngageerde musici 
vergoeden. Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer BE 32 4665 5648 8102 (KREDBEBB) van Orgelkring 
Kortrijk vzw. Elke gift is welkom. Als wederdienst noteren wij, een heel vruchtbaar jaar lang, uw naam op alle 
programmabrochures.  
  

Wij danken u voor uw sympathie en steun. We wensen u hemelse momenten in de centrumkerken toe!  
  

Namens Orgelkring Kortrijk vzw,  
  

Dirk Blockeel, voorzitter                              Wim Descamps, penningmeester  
en artistiek contactpersoon     
tel.: 051 22 86 34      tel.: 0474 54 03 89  
e-post: dirk.blockeel3@skynet.be    e-post Wim.Descamps@value-square.be  
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Sint-Maartenskerk Kortrijk en meerdere locaties  
Culturele voorjaars- en zomerkrans   
 

vrije bijdrage (tenzij anders vermeld)  
  

Zond. 5 februari 16.30 uur: Onze-Lieve-Vrouwekerk   
Orgelconcert: Dirk Blockeel  
  

Zond. 26 februari 16.30 uur: Sint-Maartenskerk (bidkapel)   
Eerste vastenzondag: meditatief muzikaal moment  
Saïdjah Verbrugghe, viool & vocale bijdrage  
  

Zond. 19 maart om 16.30 uur: Sint-Maartenskerk (bidkapel)   
Zondag ‘laetare’, halfvasten: meditatief muzikaal moment 
Mieke De Lauré (gamba), Dirk Blockeel (klavier) & vocale bijdrage  
 

Zond. 23 april 16.30 uur: Onze-Lieve-Vrouwekerk 

orgelconcert in paassfeer: Dirk Blockeel en Chris Duprel, vocale bijdrage door Kaatje Chiers  
 

Vrijd. 12 mei 19.30 uur: Augustijner kerk Klein Seminarie Roeselare (Zuidstraat) 

Het Lam Gods in woord, muziek en beeld - baroksensemble en twee vocale solisten 

Cultuur@Kerk-in-Roeselare i.s.m. Kortrijkse Orgelkring - INFO & BOEKING. 
 

Internationale reeks orgelconcerten: Sint-Maartenskerk  
werk van o.a. Reger, Lemmens en Van Ingelgem    
telkens op zondagmiddag om 16.30 uur      
  -   4 juni: Bert Wisgerhof (Veenendaal, NL)  
  - 11 juni: Peter Thomas (Aalst)  
  - 18 juni: Caroline Deslée (Ronse) 
  - 25 juni: Yarno Missiaen (Veurne) 
  -   3 september: Pieter Van Waesberghe (Brugge) 
  - 10 september: Julian Lampert (USA/B, Koekelare) 
  - 17 september: Sander van den Houten (Kampen, NL) 
  - 24 september: APOTHEOSE (orgel, instrument, vocaal ensemble en een dichter) 
 

Zomerconcerten: Mattheuskapel begijnhof Kortrijk  
vroege orgelmuziek  
telkens op zaterdagmiddag om 12 uur  
  - 29 juli: Jan Van Landeghem en Jenny Spanoghe (viool)  
  -   5 augustus: Antoine Tronquo en Roel Vansevenant (tenor)  
  - 12 augustus: Peter Van Bouwel  
Op dezelfde dagen om 16 uur in de Sint-Martinuskerk Oekene-Roeselare: INFO.  
  

Zomerconcerten Sint-Amanduskerk Gullegem  
telkens op vrijdagavond om 19.30 uur  
28 juli, 4 en 11 augustus   
  

      

www.orgelkringkortrijk.com 

https://cultuur-kerkinroeselare.be/het-lam-gods-in-woord-en-muziek/
https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/

