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Nog één maand:
verdubbelingactie
adoptiebijdragen

de ruimte waar ‘ons’ orgel tot klinken moet komen.
Speciaal voor dit doel was een kistorgel gehuurd.
Theo Visser begeleidde hierop het koor en liet het
orgel in deze prachtige ruimte, naast het De Swart
van Hagerbeer ‘groots’ klinken.

Het Cultuurfonds Leiden verdubbelt dit jaar alle
geadopteerde orgelpijpen tot een maximumbedrag
van € 25.000,00. Wij naderen inmiddels dit bedrag,
doch u kunt er gedurende de maand december voor
zorgen dat wij maximaal van de toezegging
profiteren. Adopteer nu nog één of meer orgelpijpen
(fiscaal aftrekbaar) en u zorgt ervoor dat wij weer
een stap dichterbij de realisatie van het Engelse orgel
komen!

Op 14 oktober 2010 voerde Willem Brons het
integrale Wohltemperiertes Klavier I uit van J.S.
Bach op piano en orgel. De luisteraar werd
meegenomen in de wereldlijke muziek van Bach,
maar in een voor hem zeer vertrouwde kerkelijke
ruimte. Concertpianist Willem Brons is de jongste
broer van ons lid van het College van adviseurs, Joop
Brons. Hij was zeer vereerd alsnog zijn première te
mogen maken in de Hooglandse Kerk. De uitvoering
was de ‘generale’ voor een cd, die in het voorjaar van
2011 wordt uitgebracht. Houdt u te zijner tijd
www.willembrons.nl in de gaten.

ANBI-status
Vanaf het moment van oprichting van onze stichting
beschikken wij over de zogenoemde ANBI-status.
Door middel van deze status ontvangen wij giften
belastingvrij en kan de schenker in meer of mindere
mate het geschonken bedrag als aftrekpost opvoeren.
Enige tijd geleden zijn de regels voor wat betreft de
ANBI-status aangescherpt. In het kader van deze
nieuwe regels heeft de Belastingdienst onlangs een
controle bij onze stichting ingesteld. Tot grote
tevredenheid heeft de Belastingdienst inmiddels
schriftelijk bevestigd dat wij ook onder de huidige
regels aan alle vereisten voor de ANBI-status
voldoen. Uw bijdrage blijft dan ook fiscaal
aftrekbaar.

Terugblik concertserie
Sinds de nieuwsbrief van september kijken we terug
op twee bijzonder geslaagde concerten. Op 16
september vond een concert plaats met de Leidse
Cantorij, naar oude Franse traditie een ‘concert
spirituel’ genoemd. Een concert met meesterwerken
uit de Italiaanse Renaissance, uitgevoerd in het koor,

Willem Brons

December is traditioneel tijd voor carols, bezinning,
stemmige muziek en gezelligheid. Wij brengen u
dan ook graag het adventsconcert van de Leidse
Cantorij onder uw aandacht.

Adventsconcert
19 december
20.15 uur

Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Theo Visser, orgel

Hooglandse Kerk, Middelweg 2, Leiden
www.leidsecantorij.nl

2011
Komend voorjaar zullen wij u uitgebreid verder
informeren over de nieuwe concertserie en de
vorderingen van het project. Een voorproefje geven
wij u alvast: een door onze secretaris Eric Brons
ingekleurd voorlopig ontwerp van de kas. De kas zal
verder worden ontwikkeld door orgelbouwer Henry
Willis & Sons in Liverpool.
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