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Nieuwsbrief 2009 - no. 1
Wie zijn wij ........ ?
In het kort: de Stichting Utrecht Orgelland heeft als doelstelling het "Monumentale Utrechtse Orgel" in een
brede, publieke belangstelling te plaatsen. In onze mooie provincie Utrecht staan wel meer dan 150 grote en
kleine monumentale orgels in dorpen en steden. In vele opzichten een kostbaar bezit om trots op te zijn, om
voor een breed publiek te laten klinken, vooral ook om te beluisteren en te bekijken. Bezoek onze website voor
uitgebreide informatie. U vindt daar ook het Jaarverslag 2008 en een kalender voor plaatselijke activiteiten.

Utrechtse Schatkamer
Mevrouw Anneke H. Raven, Gedeputeerde voor Cultuur, schrijft in het voorwoord van de provinciale
Cultuurnota 2009 - 2012 Cultuur is Kracht:
"........Cultuurbeleid begint bij het investeren in de eigen waarde van kunst en cultureel erfgoed. .....
...... Met het programma de Utrechtse Schatkamer willen we de cultuurhistorische schatten die de
provincie rijk is beter beleefbaar maken voor een breed publiek. ........ "
Voor 2009 heeft onze stichting uit het programma de Utrechtse Schatkamer een subsidie ontvangen. De
provincie Utrecht erkent daarmee daadwerkelijk het belang van onze activiteiten en onze inzet voor het
Utrechtse orgelbezit - samen met anderen.

Het Utrechtse Orgel: onze zorg ?!! Zaterdag 4 juli 2009
In de Dorps- of Pieterskerk te Breukelen organiseert de stichting die zaterdag een themabijeenkomst rond
Utrechtse monumentale orgels. Het fraaie Breukelense orgel van Gideon Thomas Bätz uit 1787 is daar één
van. Peter van Dijk uit Utrecht - bekend orgeldeskundige en orgeladviseur - zal ons op een spannende manier
leiden langs en wegwijs maken in het cultuurhistorische wel en wee van "het" Utrechtse orgel met als motto:
Het Utrechtse Orgellandschap, verleden, heden en toekomst. Tevens is er binnen het programma gelegenheid
tot uitwisseling van ervaringen: het "promoten" van de monumentale orgels, publieke belangstelling, enz. De
bijeenkomst wordt na de lunch afgesloten met een concert door het Bilts Kamerkoor o.l.v. Inge Westra (cantor
van de Pieterskerk).
Meer informatie op www.UtrechtOrgelland.nl.
Het bestuur rekent graag op uw komst: eigenaren van monumentale orgels, bespelers, orgelmakers,
organisatoren van evenementen. Noteer de datum. I.v.m. de organisatie is aanmelding vooraf wenselijk:
schriftelijk bij het secretariaat, via jsiemons@casema.nl of via onze website. Tijdig krijgt u dan het programma
toegestuurd.

Nationale Orgeldag 2009: zaterdag 12 september 2009
Dit jaar zullen de schijnwerpers gericht zijn op de monumentale orgels binnen de gemeente De Ronde Venen.
Het gaat om instrumenten van Jonathan Bätz (Mijdrecht, 1842), Maarschalkerweerd (Mijdrecht, 1879),
Beekes (Vinkeveen, 1827 en De Hoef, 1829), Flaes (Waverveen, 1870) en Bevington (Wilnis, ca. 1860).
Samen met plaatselijke kerken en organisaties is een boeiend programma en dito orgel(fiets)tocht in
voorbereiding. Nadere mededelingen volgen.

Donateurs
Wilt u op de hoogte blijven: meldt u zich dan via onze website aan als donateur! Van harte aanbevolen!

