
Graag maken we ook reclame voor: 

 
 

Cyclus  2020 

Steun de werking van onze orgelconcerten.         

Neem een abonnement of word steunend lid! 

Naam:  

_______________________________________ 

Adres:  

_______________________________________ 

Postcode:    ___________  

Gemeente:  _____________________________ 

Telefoon:    ________________________  

E-mailadres:  

_________________________     __________ 

 

❏ Wenst een abonnement en schrijft hiervoor  

€ 28 over op rekening BE51 0682 5037 0262 

t.n.v. Orgelfonds 

 
❏ Wenst steunend lid te worden en schrijft hiervoor 
€ 80 over op rekening BE51 0682 5037 0262    
t.n.v.  Orgelfonds 

 

 

 

Gelieve deze strook : 

te mailen naar Jeanine Lambrechts,  lambine@skynet.be  

of  af te geven in de kerk  

of  telefonisch  door te geven  op nummer 0475 56 51 47 

ORGELCONCERTEN 

O.L.V. - Geboortekerk 

Kioskplaats 88 

Hoboken 

  



Zondag  10 mei 2020 -   16 uur             

   

 
    
 
 
     
 
 
 
 
 

Zondag  04 oktober 2020 -  16 uur 

     

Orgelconcerten in onze O.L.V.-
Geboortekerk 

 

In 2020 zijn we intussen aan de achtste jaargang 
toe, met weerom een variëteit aan jonge muzi-
kanten en gevestigde waarden, er komen weer 

verschillende stijlperiodes aan bod, ook wordt er 
gekeken naar componisten uit ons eigen land en 
buiten het orgel, zal er ook een keer de stem aan 

bod komen.  
 
 
 

Spreek gerust je vrienden en kennissen aan om 
er samen aangename zondagnamiddagen van te 
maken. Je kan ons ook wat wind (!) in de rug ge-
ven door steunend lid te worden: naast 2 kaarten 

per concert en vermelding in het programma-
boekje, kan je dan ook suggesties voor concerten 

doen ivm. muzikanten en programma. 

 

Inkomprijs: € 12 (kassa) of  € 10 (voorverkoop of op 

vertoon eigen lidkaart “orgel in vlaanderen”) 

 

Abonnementsformule: € 28 voor de drie concerten. 

Steunend lid: € 80  (2 kaarten per concert en vermelding 
in het programmaboekje) 

 

Kaarten te verkrijgen aan de kassa of in voorverkoop bij 

Jeanine Lambrechts: 0475 56 51 47  

                                 of   lambine@skynet.be  

 

O.L.V.-Geboortekerk   Kioskplaats 88, 2660 Hoboken 

Bereikbaar met trams 2 en 4; met bussen 1, 13, 140, 141 

en 33 of met trein S32 Puurs-Roosendaal 

 Zondag  22 november 2020 - 16 uur 

 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Annelies Focquaert (orgel) 

Annelies Brants  (sopraan) 

“Lemmens en zijn muze” 

Mattijs Louwye 

“Franse élégance naast Duitse 

Gründlichkeit”  

Geert Huylebroeck 
“Orgelmuziek uit de lage landen” 

 


