Connecting Arts: Het Europese Orgel Festival 2 - 8 oktober
Connecting Arts is voortgekomen uit het nationale festival "Voor de Wind", dat
vanaf 2002 diverse orgelfestivals in Nederland organiseerde. Onder de nieuwe
naam richt men zich op een breed, internationaal publiek met als doelstelling het
orgel een prominente plaats te geven in het culturele leven. Op 2 oktober 2011
gaat in Utrecht "Connecting Arts - Het Europese Orgel Festival" van start. Het
thema is: "Herleving van het orgel als gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed". Het festival duurt een hele week en verbindt op een verrassende manier
orgelmuziek met andere kunstdisciplines. Na Utrecht reist het door naar
Frankrijk, Denemarken en Zweden. Op www.connectingarts.org staat het
volledige programma.
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Nationale Orgeldag
zaterdag 10 september 2011
Met een boeiende tocht door de Lopikerwaard:
start in de Hervormde Janskerk te Montfoort
via Benschop, Lopik en Jaarsveld
naar de bijna 125-jarige Nicolaasbasiliek in IJsselstein.

Secretariaat: W.-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk
0346 - 212384, j.siemons1@gmail.com
Penningmeester: St. Hubertuslaan 1, 3721 CC Bilthoven
Bank:11.62.85.257 (RABO-bank)
Bestuur:
Ton Herstel, Soest - voorzitter
Han Siemons, Maartensdijk - secretaris
Fred Knol, Bilthoven - penningmeester
Willeke Smits, Maarssen - lid
Dick van Dijk, Utrecht - lid
De stichting heeft als doelstelling de vele monumentale orgels binnen de provincie Utrecht onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ze doet dit met:
- actuele informatie over de orgels en orgelactiviteiten,
- speciale concerten, excursies en lezingen,
- het bespelen door amateurs en professionals.
(foto orgelcommissie Bätzorgel Benschop)

Nog geen donateur?
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van
anderen. Bent u nog geen donateur......?
Via de website www.UtrechtOrgelland.nl kunt u dat eenvoudig regelen.
Voor € 25 per jaar (of meer) bent u al donateur!
Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten.

Het prachtig gerestaureerde Bätz-orgel uit 1755
van de Hervormde Kerk te Benschop.
Het was een geschenk van Baron De Milan Visconti
die in 1742 Secretaris werd van de Staaten
en Griffier van de Leenen van de provincie Utrecht.

Nationale Orgeldag: zaterdag 10 september 2011
Zoals gebruikelijk valt deze dag samen met de zaterdag van Open Monumentendag. Doelstelling is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het orgel.
Ook in de provincie Utrecht zijn er in tal van plaatsen orgelactiviteiten. Sla de
plaatselijke kranten erop na of bezoek www.nationaleorgeldag.nl.
Utrecht Orgelland organiseert in samenwerking met de plaatselijke kerken en
met de afdeling Utrecht van de KVOK dit jaar een tocht langs een 5-tal bijzondere orgels in de Lopikerwaard. De tocht staat onder leiding van Jaap Jan
Steensma, organist en musicoloog. Medewerking verlenen Willeke Smits, cantororganist in Nieuwegein en organist van de Tuindorpkerk in Utrecht, en Seline
Haalboom en Joletta Bok, beiden studeren bij Reitze Smits aan het Utrechtse
Conservatorium.
10.00 uur - Hervormde Janskerk, Korte Kerkstraat 5, 3417 HG Montfoort
officiële opening
orgel van Vermeulen (1904), met veel 18e-eeuws Vlaams pijpwerk
11.15 uur - Hervormde Kerk, Het Dorp 210, 3405 BJ Benschop
orgel van J.H.H. Bätz (1755)
12.45 uur - Hervormde Kerk, Dorpstraat 32, 3411 AG Lopik
orgel van Van Dam (1891)
gelegenheid voor (eigen) lunch in Lopik
14.00 uur - Hervormde Kerk, Kerkstraat 5, 3413 MP Jaarsveld
orgel van Bätz-Witte (1872)
15.30 uur - Nicolaasbasiliek, Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein
orgel van Maarschalkerweerd (1908)
Parkeergelegenheid?
In Montfoort b.v. in de buurt van het Stadskantoor, Kasteelplein of achter de
Katholieke Kerk, Pastoor Spaanplein.
Met de fiets?
De tocht met een totale lengte van ca. 30 km kan ook per fiets gemaakt worden.
Een routebeschrijving is in de Janskerk verkrijgbaar. Voor degenen die de tocht
in IJsselstein willen starten: probeer te parkeren in de buurt van de Hogebiezen
(zie www.ijsselstein.nl -> producten en diensten -> parkeerterreinen). Een mooie
route naar Montfoort gaat via knooppunten 82 - 81- 79- 88 - 98.
Overige activiteiten?
De Janskerk in Montfoort, de Hervormde Kerk in Benschop en de Nicolaasbasiliek zijn de gehele dag geopend, vanaf 10.00 uur. De orgels worden regelmatig bespeeld.

Nicolaasbasiliek IJsselstein: bijna 125 jaar
Deze indrukwekkende neogotische kerk is ontworpen door Alfred Tepe. September 2011 is het 124 jaar geleden, dat de Nicolaasbasiliek plechtig is ingewijd
door de bisschop van Utrecht.
Met een speciaal orgelconcert op zondag 4
september a.s. door René Verwer, vaste organist van de kerk, wordt dit heuglijke feit herdacht.
Het programma vermeldt werken van Dandrieu
(delen uit Premier Livre d'Orgue), Saint-Saëns
(Derde Fantasie) en Franck (Cantabile - Pièce
Héroique).
Het concert begint om 15.00 uur en vanaf 14.30
ontvangst met koffie/thee.
Op weg naar het 125-jarig jubileum in 2012
volgt een heel scala aan diverse activiteiten.
Bijgaande foto is genomen in de richting van
het Maarschalkerweerd-orgel, dat aan
weerszijden van het raam is opgesteld.
(foto Allard Willemse)

Brochure "Orgelfronten in de provincie Utrecht, periode 1850 - 1914"
Zaterdag 16 juli heeft Ton Herstel
tijdens een feestelijke bijeenkomst in
de kerkzaal van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist deze brochure aangeboden aan mevr. B.M.H.
Lampe, programmamanager van de
"UtrechtseSchatkamer" van de provincie Utrecht en aan de heer J.A.
Varkevisser, wethouder van de gemeente Zeist.
Ter afsluiting bespeelde Peter van
(foto Ricardo Smit, AD / Utr. Nieuwsblad)
Dijk de beide Witte-orgels met toepasselijke 19e-eeuwse muziek.
De brochure is tijdens de orgeltocht verkrijgbaar, maar kan ook opgestuurd
worden na opgave van naam + adres via mailadres j.siemons1@gmail.com
onder gelijktijdige overmaking van € 3,50 op banknummer 11.62.85.257 t.n.v.
Penningmeester Utr. Orgelland te Bilthoven.

