Extra publicatie van de rubriek ‘Over en van leden’
In het kader van de rubriek ‘Over en van Leden’ in ons maandelijkse Convocaat volgt onderstaand
een tussentijdse mededeling. Dit is ontstaan naar aanleiding van het koffieconcert op zondag 23 juli
jl. op kasteel Heeswijk. Dit concert werd gegeven door 3 leden van de Kunstkring, t.w. Wim van den
Hoek (piano), Angela Neijmeijer (viool) en Wilbert Neijmeijer (cello). Bij dit concert waren ook enige
leden van de Kunstkring aanwezig.
Ons lid, Axel Wenstedt is programmeur van de wekelijkse koffieconcerten op kasteel Heeswijk
(www.kasteelheeswijk.com) en van de maandelijkse matineeconcerten in het Museum voor
Religieuze Kunst MRK Uden (www.museumvoorreligieuzekunst.nl).
Tevens is hij, als vrijwilliger, op beide locaties de huisklavecinist/organist/fortepianist, alsmede de
beheerder toetsinstrumenten.
Axel Wenstedt bericht ons het navolgende en gezien de grote urgentie onder punt 2 is bij grote
uitzondering tot deze ‘extra publicatie’ besloten.
1.

Kunstkringleden kunnen optreden in de Wapenzaal van het Kasteel
Leden van de Kunstkring worden in de gelegenheid gesteld om de in de Kunstkring gespeelde
werken nog eens uit te voeren op één van de wekelijkse, openbare koffieconcerten welke elke
zondag van 12-13 uur plaatsvindt in de Wapenzaal van kasteel Heeswijk bij Den Bosch.
Vanaf februari 2018 zijn er weer mogelijkheden om al of niet gezamenlijk met anderen een
programma van een uur te vullen.
Kamermuziek in de fraai klinkende zaal met ruimte voor 80 toehoorders!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen bij Axel Wenstedt via akedw@hetnet.nl

2.

Vleugel
Op kasteel Heeswijk is de beschikking over de huidige bruikleenvleugel (identiek aan de Sauter
van de Kunstkring). Echter, deze vleugel moet weer terug, daarom is op zeer korte termijn
behoefte is aan een andere vleugel.
Wellicht zijn er leden van de Kunstkring die daarbij behulpzaam kunnen zijn ???
Het kan een bruikleenvleugel zijn voor kortere of langere tijd. Wanneer de wens bestaat het
instrument te verkopen kan deze mededeling op de vleugel geplaatst worden.
Er komen jaarlijks 4000 muziekliefhebbers naar de concerten en de rest van de 25.000
kasteelbezoekers komt ook in de zaal, zodat de verkoopkansen zullen stijgen t.o.v. alleen
adverteren. Bovendien komt er op termijn waarschijnlijk een (nader te bepalen) budget ter
beschikking voor een overname.
Uiteraard is een schenking van een bruikbare vleugel vanzelfsprekend ook mogelijk.
In de zaal is ruimte voor een vleugel van max. 180 cm; toucher en klank zijn belangrijker dan de
leeftijd. Het uiterlijk moet echter niet detoneren, mede omdat het kasteel veel kunst herbergt
uit de 15e t/m de 19e eeuw; zo staan er voor in de Wapenzaal marmeren altaarstukken anno
1620 afkomstig uit de Bossche Sint-Jan (zie website).
Verdere informatie en overleg via Axel Wenstedt akedw@hetnet.nl of 06-57842173.
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