
 

 

 

 

30 september 2022 

 

CONCERT 1 OKTOBER 2022 STADSCOMPONIST MATHIJS LEEUWIS 

 

Stadscomponist Mathijs Leeuwis maakte het ruimtelijke muziekstuk 

T.I.L.B.U.R.G. voor orgel, elektronica en ensemble VONK. Na dit al eens live te 
hebben uitgevoerd in de Broekhovense kerk, is het nu de beurt aan de 

Mariakerk. Op 1 oktober om 14.00 uur is de bijzondere concertervaring mee te 

maken.  

 

Mathijs Leeuwis focust zich in zijn periode als stadscomponist van Tilburg op een 
aantal thema’s: vergankelijkheid, bezieling en rituelen. Het kerkorgel is bij 

uitstek het instrument dat deze thema’s met elkaar verbindt, al is het maar door 

de locaties waar je dit instrument vindt. Voor T.I.L.B.U.R.G. maakte de 

stadscomponist veldopnames van het orgel in de Heuvelkerk. In plaats van te 

focussen op gedefinieerde noten staat de werking van het orgel centraal in zijn 

muziek, bijvoorbeeld door de luchttoevoer af te snijden of juist extra aan te 
zetten. ‘Ik heb de opnames van het orgel in mijn studio opgeknipt, verlengd en 

vertraagd, waardoor grote klankwolken ontstaan die langzaam verschuiven; het 

lijkt of ze stilstaan, maar zijn tegelijkertijd continu in beweging.’ In de Mariakerk 

gaan de gemanipuleerde orgelklanken de dialoog aan met het aanwezige orgel. 

De opnames worden afgespeeld via een quadrafonisch speakersysteem dat 
ruimtelijk in de kerk is geplaatst. De musici van het Tilburgse ensemble VONK 

verplaatsen zich door de kerk en tussen de speakers.  

 

Leeuwis (1985) is multi-instrumentalist met een focus op pedal-steelguitar en 

een diepgewortelde fascinatie voor analoge geluidsbronnen. Hij opereert in 2021 
en 2022 onder de titel stadscomponist van Tilburg in samenwerking met 

ensemble VONK. De functie is een initiatief van concertorganisatie De Link die als 

doel heeft om nieuwe gecomponeerde muziek beter onder de aandacht te 

brengen. Dit project komt mede tot stand met steun van Gemeente Tilburg en de 

Provincie Noord-Brabant.  
 

Praktische informatie: zaterdag 1 oktober, inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 

De performance duurt circa 45 minuten. Kaarten à € 5,00 (inclusief koffie/thee) 

zijn te koop via www.delink.nl en/of aan de deur. 

 

BOEKENTAFEL: ‘MIJN NAAM IS ASHER LEV’ VAN CHAIM POTOK 
 

Donderdag 6 oktober 2022  12:30 - 14:30 Ronde Tafelhuis 

 

Met Leonoor van Dam bespreken we dit boek dat een mooie inkijk geeft in het 

joodse milieu waarin Asher Lev ontdekt dat hij een groot talent als schilder en 



tekenaar heeft. Asher wil zijn eigen weg gaan en komt in botsing  met zijn 
vader.  

Tarieven: 

Boekentafel €5,00 

Boekentafel en lunch €12,50 

 

CROWDFUNDING AKTIE VOOR KINDEREN IN DE HOGE ATLAS VAN 
MAROKKO 

 

Wij zijn Merel, Karoline en Ibrahim. Hierbij willen wij u graag op de hoogte 

brengen van een Steunactie crowdfunding waar wij mee bezig zijn voor de 

kinderen in de Hoge Atlas van Marokko. De winters zijn er erg koud, ze hebben 
geen verwarming en de kinderen zitten er dus in de winters in de kou op school. 

Daarom zamelen we geld in om ter plekke warme kleding te kopen voor 

schoolgaande kinderen in de bergdorpen. Dit is de link naar de actie waar u o.a. 

het verhaal kunt lezen: https://steunactie.nl/actions/view/help-the-children-in-

the-high-atlas-help-de-kinderen-in-de-hoge-atlas?id=5651  
u kunt ook googlen op "hoge atlas steunactie".  

 

SAMENSTELLING PASTORAAL TEAM  

 

Vanaf 1 oktober a.s. zal Marcel van der Maeden met zijn werkzaamheden 
beginnen als pastoraal medewerker binnen onze parochie. In de volgende Mooi 

Meegenomen zal Marcel zich verder aan u voorstellen. 

Samen met Eveline Sitskoorn (participant o.praem), Rob Tanke, (o.praem) en 

Sonja van den Dries (parochiecoordinator) zal Marcel deel uitmaken van het 

pastorale team.  
 

 
 

 

 
 

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een mail naar 
administratie@norbertijnenparochiehq.nl 
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