ANBI
De Stichting Maurice Pirenne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting voldoet aan de eisen die daaraan sinds 1 januari 2014 door de fiscus worden gesteld.
Naam
Fiscaal nummer
Postadres
Doelstelling
Functies en
namen bestuurders
Beloningsbeleid

: Stichting Maurice Pirenne
: 819457255
: Zie onder ‘adres’
: Zie onder ‘wat doet de stichting’
: Zie onder ‘bestuur’
: De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies

Beleidsplan 2017/2019 :
- De Stichting houdt zich deze periode bezig met het laten uitvoeren van de muziek van Maurice
Pirenne. Voor de komende concerten zie verder onder ‘agenda’;
- De nog niet uitgeven composities die voor de concerten geprogrammeerd staan, worden dan
uitgegeven;
- Het bestuur heeft de uitgave van een biografie en muziekbeschrijving van Maurice Pirenne in
voorbereiding (verschijnt 2019).
- De Stichting bekostigt merchandise waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan het
Groot Orgel van de Sint-Jan.
- De stichting ondersteunt het Portugese kamerkoor ‘Manuel Faria’ dat zich toelegt op werken van
Manuel Faria en Maurice Pirenne.

Jaarverslag 2018
Het 11e jaar van de stichting.
2018 was een relatief rustig jaar voor de stichting maar zeker geen jaar waarin niks gebeurde.
Er werden geen concerten georganiseerd maar wel gesubsidieerd. De doelstelling om de
muziek van Maurice Pirenne ook buiten ’s-Hertogenbosch en omstreken te laten klinken werd
gerealiseerd. De stichting subsidieerde de volgende concerten:
Hoorn
Op het Festival Hoorn Oude Muziek nu 2018 klonk op 3 juni Cantico del sole in het
programma ‘Het Ware Gezicht van de Vrede’ rondom Franciscus van Assisi. Uitvoerenden:
Kamerkoor La Colombe uit Enschede onder leiding van Iassen Raykov.
Heeswijk
Op dezelfde 3e juni werd in Heeswijk een in memoriam Maurice Pirenne concert gegeven
door Véronique van den Engh met medewerking van de Schola Iuventatis onder leiding van
Jeroen Felix. Werken van de naamgever van de stichting werden afgewisseld met die van
Engelse componisten. Een volle abdij met enthousiast publiek luisterden naar Prelude over
Veni Sancte Spiritus, Daal dan neer o Heil’ge Geest, Lied van de getrouwe herder, Canon
supra Regina Coeli, Ave Maria en Maria schone Vrouwe,
Kerstconcert Cappella Pratensis
Op 15 december gaf de Cappella Pratensis met medewerking van het Flanders Boys Choir en
Véronique van den Engh op het orgel haar kerstconcert in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch.
Het concert stond in het teken van het 700 jarig bestaan van de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap en de 90e geboortedag van Maurice Pirenne. Naadloos liepen de oude en de

nieuwe muziek in elkaar over. Gregoriaans, Pipelare, Obrecht en Clemens non papa werden
afgewisseld met De Klerk, Peeters en Pirennes Metanoia, O magnum mysterium, dextera
Domine, Ego flos campi en Passacaglia met als toegift zijn bewerking van Stille Nacht.
Onder de aanwezigen bevonden zich de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr de Korte, de
commissaris van de Koning Van der Donk en oud-burgemeester Rombouts. Het concert is
opgenomen van de online concertzender.
Helmonds Vocaal Ensemble
Ook het Helmonds Vocaal Ensemble liet in haar kerstconcert muziek van Pirenne horen en
wel op 16 december in de St. Trudo in Stiphout onder de noemer ‘Van duister naar licht’.
Naast onder andere de traditionele Engelse carols werd gezongen/gespeeld Kom tot ons, Van
Duister naar Licht, O Magnum mysterium, Wij komen tezamen en Hark the herald angels sing
van Pirenne.
CD
Met een kamerkoor loopt een traject om mogelijk in 2019 te komen tot cd opnames.
Biografie
Anton Vernooij en Jan Jaap Zwitser zijn inmiddels vergevorderd met de in 2019 te
verschijnen biografie van Maurice Pirenne. De geplande datum van verschijnen is zondag 10
november tijdens een feestelijk concert in de Sint-Janskathedraal met meerdere koren en
instrumentalisten.
Het verdere programma voor 2019 staat met diverse concerten in de steigers.
Uitgaven 2018:
Daal dan neer o Heil’ge Geest, Canon supra Regina Coeli, Het lied van de Getrouwe Herder,
Maria Schone Vrouwe en Dextera Domini.
KISG heeft in het kader van de hertaling van het Onze Vader toestemming gekregen om in
een bundel de orgelbegeleiding van Maurice Pirenne op te nemen.
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