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Het eerste jaar Contiusorgel te Leuven 

8 november 2022 

Het eerste seizoen van het Contiusorgel is sinds eind oktober voorbij. 

Gedurende dit eerste seizoen heeft de Contius Foundation 42 concerten georganiseerd, en meer 

dan 3.500 toeschouwers in de Sint-Michiels Vredeskerk te Leuven onthaald. 

Naast Wim Winters, organist-titularis, en David Burn, organist-titularis van de parochie, is 

Laurens de Man (NL) tot juli 2023 de eerste jonge Contiusorganist in residentie.  

Het Bach concert van Alexander Pott (UK) op 18 oktober in een volle kerk was het laatste van 

zes Bach concerten gegeven door sommige van de beste jonge Europese organisten uit 

Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Deze Contius Bach Cyclus zal over drie 

seizoenen het volledige oeuvre voor orgel van Johann Sebastian Bach presenteren in 18 

concerten. 

Elk donderdagmiddag van eind april tot eind oktober heeft een gratis Contius lunchconcert 

plaats gevonden. Hier hebben zowel beroemde organisten als jonge Belgische talenten 

gespeeld: naast de reeds vermelde Wim Winters, David Burn en Laurens de Man kwamen ook 

onder meer aan bod : Bernard Foccroulle, Luc Ponet, Benoît Mernier, Maria Vekilova, 

Francesca Ajossa, Damien Leurquin, Pascale Dossogne, Salomé Gamot, … 

In juli heeft de eerste editie van het Contius-Bach Festival en Academie plaats gevonden. 

Gedurende acht dagen hebben een paar prominente organisten en ensembles hieraan 

deelgenomen. We vermelden a nocte temporis (olv Reinoud van Mechelen), InAlto (met 

Bernard Foccroulle), Pieter van Dijk (NL), Benjamin Alard (FR), Annette Richards & David 

Yearsley (US), Wim Winters (clavichord). 

Het openingsconcert (1 juli : Richards & Yearsley) en het concert van 2 juli (a nocte temporis) 

werden rechtstreeks uitgezonden door KLARA. 

De Contius Foundation heeft ook een aantal activiteiten met scholen gelanceerd, o.a. met de 

Sint-Jan lagere school waar twee klassen deelnemen aan een ambitieus project met componist 

Bart Verheyen en schrijver Winny Ang rond het thema ‘Vrede’. De creatie is voorzien voor 

begin juni 2023. Ook het kinderkoor Clari Cantulus en het jongerenkoor Clari Cantus verlenen 

hun medewerking aan deze productie. 

Op 8 oktober werd een opendeurdag voor academies georganiseerd: tussen 13u en 17u 

kwamen een twintigtal leerlingen van ongeveer 10 verschillende docenten en van alle leeftijden 

het Contiusorgel ontdekken onder de hoede van Wim Winters. Plezier en emotie waren 

duidelijk op alle gezichten! 



 

 

In 2023 komt de Contius Fondation terug met ambitieuze plannen: ‘24 Uur Orgel voor het 

Klimaat’ (ihkv het stadsfestival ‘Warm Alarm’), een wereldcreatie van Bart Verheyen voor 

kinderen en orgel, de tweede editie van het Contius-Bach Festival en Academie, en een 50-tal 

concerten.  

Orgelmuziek straalt in Leuven, samen met Bach, jeugd en ontdekking!  

 

Contact en info :  

Geert Robberechts, info@contiusfoundation.org - +32-475-477192 
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