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Nieuwjaarsbericht 2014

Maartensdijk, januari 2014

Geachte mevrouw / heer,
Ook in het afgelopen jaar heeft de Stichting Utrecht Orgelland weer de aandacht kunnen vestigen op de vele monumentale orgels die de provincie Utrecht rijk is:
- een derde brochure over orgelfronten met als titel "Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800" is gereed gekomen;
- zaterdag 20 april is deze fraaie kleurenbrochure tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Petruskerk te Woerden gepresenteerd in aanwezigheid van de heer Bob Duindam, wethouder van o.a.cultuur van de gemeente Woerden;
- speciaal voor onze donateurs is begin juli een excursie georganiseerd naar de firma Gebr. Van Vulpen in Utrecht
waar het Ibach-orgel van de Broederenkerk te Deventer gerestaureerd wordt;
- tijdens Nationale Orgeldag / Open Monumentendag in september is "Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800" op
grote schaal binnen onze provincie verspreid.
Financiële bijdragen van onze donateurs en van een aantal fondsen maakten deze activiteiten mogelijk. 1
Aan het begin van het nieuwe jaar maakt het bestuur u graag attent op een bijeenkomst rond het Utrechts Orgelarchief
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Onze stichting organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en met de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente (www.UtrechtsOrgelarchief.nl).
Het Orgelarchief vertelt niet alleen een verhaal over orgels, maar geeft ook een tijdsbeeld. De bijeenkomst heeft dan ook
als naam gekregen:
"Als archieven spreken ......"
datum: 22 februari 2014
aanvang: 13.00 uur, ontvangst 12.00 uur met koffie/thee/broodje
plaats: Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek in de Uithof, Utrecht (100 zitplaatsen)
(zowel met openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar, gratis parkeren)
voor wie: iedereen die cultureel erfgoed een warm hart toedraagt.
Eind januari verschijnt Nieuwsbrief 2014-1 met daarin het volledige programma, de wijze van aanmelden en de kosten
voor deelname. Nadere informatie bij Fred Knol (030-2284031) en Han Siemons (0346-212384).
Noteert u alvast deze datum in uw agenda? De nieuwsbrief krijgt u binnenkort toegestuurd.
Utrecht Orgelland is voor de financiering van activiteiten aangewezen op fondsen, giften en op donateurs.
Nieuwe donateurs zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de website www.UtrechtOrgelland.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Utrecht Orgelland,

Han Siemons, secretaris
"Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800" was mede mogelijk door financiële bijdragen van het kfHeinfonds, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Leenheren van het Sticht, het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en van Lisman
en Lisman bouw en vastgoed.
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