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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. 

 

ANBI 
De stichting bezit sinds 1-1-2014 een culturele ANBI-status. 

 

Donateur? 
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen. 
Bent u nog geen donateur......? Via www.UtrechtOrgelland.nl kunt u dat regelen. 
Voor € 30 per jaar (of meer) bent u al donateur! 

 

Informatieve brochures over Utrechtse orgels: 
- De orgelsmaak in de 19e eeuw (Nationale Orgeldag september 2010), 
- Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1850 - 1914 (juli 2011), 
- Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800 (april 2013). 
Tegen een geringe vergoeding kunnen de brochures toegezonden worden. 
Te bestellen bij het secretariaat. 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2017 - 1 

 

Vrijdagmiddag 2 juni 2017 

Een excursie naar de firma 

 

 

 

Ontwerp en bouw  

orgel TivoliVredenburg Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (Bron: Architectenbureau AHH, Amsterdam) 

 

  

 

 

 



Een orgel voor TivoliVredenburg, Utrecht 

TivoliVredenburg krijgt een wereldprimeur: het eerste nieuw te bouwen barok-

orgel in een belangrijke concertzaal, dat er van de buitenkant zeker niet barok uit 

zal gaan zien (aldus de website van het architectenbureau AHH te Amsterdam). 

 

Besloten is het orgel te integreren 

in de grote zaal, achter het podium, in 

de passage onder de eerste tribunerij. 

Normaal staan orgelpijpen rechtop, 

maar besloten is de langste pijpen 

liggend in het orgel te plaatsen. 

Hierdoor wordt vanuit de stoelenrijen 

erboven het zicht op het orkest niet 

belemmerd. 
                 (Architectenbureau AHH) 

Het orgel wordt gebouwd door de fa. Gebr. Van Vulpen te Utrecht, op basis van 

een ontwerp van Herman Herzberger, die ook de Grote Zaal ontwierp en op ad-

vies van Peter van Dijk. Het orgel heeft vijftien stemmen verdeeld over twee ma-

nualen en pedaal: 

Hoofdwerk (C - f''')  Nevenwerk (C - f''')   Pedaal (C - d') 

Prestant 8'    Gedekt 8'      Subbas 16' 

Holpijp 8'     Fluit 4' 

Octaaf 4'     Quintfluit 3' 

Quint 3' b/d    Fluit 2' 

Octaaf 2'     Tertsfluit 1 3/5' 

Terts 1 3/5'    Fagot 16' b/d 

Mixtuur III-IV   Dulciaan 8' b/d 

Deling bas/diskant: c'/cis'. 

Speelhulpen: koppels HW-NW, Ped-HW, Ped-NW. 

Transpositiemogelijkheden (manuaal en pedaal): a' = 415, 440 resp. 465 Hz. 

 

Het inwijdingsconcert is 25 augustus 2017 

i.s.m. het Festival Oude Muziek en op 

29 september 2017 krijgt het nieuwe 

orgel zijn vuurdoop met een feestelijk 

concert met werken van Bach (vader en 
zoon), Vivaldi, Händel, e.a. door de  

Nederlandse Bachvereniging o.l.v. 

Jos van Veldhoven en 

Leo van Doeselaar, orgel. 
                  (Architectenbureau AHH) 

Excursie naar het TivoliVredenburg-orgel in wording: 2 juni 

Speciaal voor haar donateurs organiseert Utrecht Orgelland een excursie naar de 

fa. Gebr. Van Vulpen, waar dit TivoliVredenburg-orgel nu zijn voltooiing nadert. 

Programma 
* aanvang 14.00 uur (vanaf 13.30 uur ontvangst): 

  - welkom door Adjan Smitsman, directeur fa. Van Vulpen, 

  - rondleiding en kennismaking met het bedrijf, 

  - ontwerp en bouw van het TivoliVredenburg-orgel 

         door Adjan Smitsman en Peter van Dijk; 

* ca. 15.30 uur, afsluiting met een hapje en een drankje. 

Adres en bereikbaarheid 
Tennesseedreef 16, 3565 CJ Utrecht 

Auto: er is voldoende parkeergelegenheid (gratis). 

Openbaar vervoer: buslijn 1 vanaf Centraal Station of Station Overvecht 

      halte Hudsondreef (het is dan nog 5 à 10 min. lopen) 

Aanmelding (tot uiterlijk 30 mei) bij 

secretariaat via j.siemons1@gmail.com of 0346-212384 

Nog geen donateur? 

Meldt u dan aan: zie elders in deze nieuwsbrief! 

 

Nieuwtjes 

a. Project Orgelkids in Vleuten: 1 en 8 juni 2017 
I.s.m. de Torenpleinschool te Vleuten organiseert Utrecht Orgelland een aantal 

activiteiten voor leerlingen uit groep 7 rond en met het Doe-orgel van Orgelkids. 

Op een speelse manier maken de kinderen actief kennis met het orgel. Hugo Bak-

ker, organist Maartenskerk Zaltbommel, en ons bestuurslid Dick van Dijk, tevens 

beiaardier, verlenen hun medewerking. Op 8 juni kunnen donateurs een kijkje 
nemen! Zie ook www.UtrechtOrgelland.nl. 

b. Open Dag 2017 fa. Gebr. Van Vulpen: zaterdag 10 juni 2017 
Iedereen die van orgels houdt, is van harte welkom! Men kan vrij rondlopen. Er 

zijn presentaties en er is een mini-workshop tongwerken stemmen. Het nieuwe 

orgel voor TivoliVredenburg staat ook opgesteld en wordt geregeld bespeeld. 

Het programma loopt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Zie: www.Vulpen-orgel.nl. 

c. Biografie over het leven en werk van Maarten Kooy door Mieke Breij 

De presentatie van deze biografie met als titel "Alles voor de muziek" vindt vrij-

dag 19 mei a.s. plaats in de Domkerk te Utrecht. Aanvang 16.00 uur, ontvangst 

vanaf 15.30 uur. Medewerking verlenen de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas 

en Jan Hage, orgel. Zie verder: www.MiekeBreij.nl. 
 

 


