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Nieuwjaarsbericht 2018
Aandacht voor het behoud van monumentale orgels!
De Stichting Utrecht Orgelland heeft als doelstelling bekendheid te geven aan de vele monumentale orgels die de provincie Utrecht rijk is. Via nieuwsbrieven, website, persberichten, informatieve brochures "Langs Utrechtse orgels" en
laagdrempelige activiteiten vraagt ze breed aandacht voor al dit prachtige klinkend erfgoed en het behoud daarvan.
2017
- Vrijdagmiddag 24 maart hebben de heer en mevrouw Mijderwijk te Utrecht een kleine 20 belangstellenden bijzonder
gastvrij ontvangen rond hun secretaire-orgel. Dit orgel is in 1854 gebouwd door Johannes Casper in der Maur en recent
(in 2016) gerestaureerd door de fa. J.C. van Rossum onder advies van Jaap Jan Steensma. Na een toelichting op de
herkomst en de restauratie heeft Jaap Jan Steensma het orgel bespeeld en de vele mogelijkheden laten horen. De
kennismaking met dit fraaie "kleinood" was voor alle deelnemers een geweldige ervaring!
- Begin juni hebben de leerlingen van groep 7 van de Torenpleinschool te Vleuten op een speelse manier kennis kunnen
maken met het muziekinstrument pijporgel. De kinderen hebben zelf een compleet pijporgeltje kunnen bouwen: het Doeorgel van het project Orgelkids. De stichting Utrecht Orgelland heeft in een goede samenwerking met de Torenpleinschool e.e.a. mogen organiseren. Hugo Bakker, organist van de Maartenskerk uit Zaltbommel, en ons bestuurslid Dick
van Dijk verleenden vanuit hun ervaring medewerking.
- Vrijdagmiddag 2 juni is een bezoek gebracht aan de orgelmakerij van de fa. Gebr. Van Vulpen. Gastheer was de directeur, de heer Adjan Smitsman. Het doel van deze excursie was de bouw van het nieuwe Barok-orgel voor TivoliVredenburg. Peter van Dijk heeft als adviseur het ontwerp van en de bijzondere randvoorwaarden voor dit orgel uitvoerig
toegelicht. Na een rondleiding door het bedrijf kon iedereen vervolgens de voortgang van de bouw (en van het inwendige) van het Tivoli-orgel bewonderen: voor de tientallen deelnemers een excursie om niet gauw te vergeten!
- Naast eigen activiteiten heeft Utrecht Orgelland in haar nieuwsbrieven ook aandacht geschonken aan activiteiten van
andere organisaties op orgelgebied, zoals de "Nationale Orgeldag" op 9 september, het symposium "Behoud Klinkend
Erfgoed" in de Leeuwenbergh te Utrecht ook op 9 september en het festival "Jan Welmers 80 jaar" in de maand september rond de persoon die zoveel heeft betekend voor de hedendaagse orgelcultuur.
2018
Op het programma staan de volgende activiteiten.
- Een excursie naar de restauratie van het Lindsen-orgel (1844) van de Utrechtse St.-Augustinuskerk in de werkplaats
van de orgelmakerij van de fa. Van Rossum in Wijk en Aalburg.
- De uitgave en presentatie van de brochure over Utrechtse monumentale orgels, periode 1800-1850.
- Een excursie naar het begin januari in gebruik genomen Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel in de Oude Kerk te Soest.
- Een bezoek aan de orgelmakerij van de fa. Reil te Heerde en aansluitend aan het Meere-orgel te Epe.
In de nieuwsbrieven van de stichting staan t.z.t. alle gegevens (tijd en plaats, wijze van aanmelden) vermeld.
Donateurs: van harte welkom!
Utrecht Orgelland is voor de financiering van activiteiten aangewezen op donateurs, giften en fondsen.
Voor € 35,- per jaar (of meer) is men donateur, aanmelding via het secretariaat of via www.UtrechtOrgelland.nl
Ook giften zijn van harte welkom. Utrecht Orgelland heeft een culturele ANBI-status!
Namens het bestuur van de Stichting Utrecht Orgelland,
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