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Nieuwsbrief 2010 - 1
Utrecht Orgelland wil de vele monumentale orgels binnen de provincie Utrecht tot klinken (laten) brengen voor 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.
Zie ook de website www.UtrechtOrgelland.nl.
In 2009 zijn diverse Utrechtse orgels voor velen op een attractieve manier tot klinken gebracht. Zo heeft Peter van Dijk in
de Pieterskerk te Breukelen bij de klanken van het meer dan 200 jaar oude Bätz-orgel voor een breed publiek de
bijzondere plaats toegelicht van de monumentale orgels in onze provincie. Tijdens de Nationale Orgeldag september 2009
zijn de schijnwerpers vooral gericht op de fraaie orgels in de gemeente De Ronde Venen. Jong talent van het Utrechtse
Conservatorium heeft die dag letterlijk van zich laten horen. Utrecht Orgelland organiseert deze activiteiten veelal samen
met plaatselijke orgel- en concertcommissies. Voor wie nader geïnteresseerd is: geef naam en adres door en u krijgt het
programmaboekje "Breukelen" met veel extra gegevens en de folder "De Ronde Venen" toegestuurd.
Utrechtse Schatkamer
De provincie Utrecht ziet het belang in van de doelstellingen van onze stichting en heeft daarom voor 2009 en 2010 gelden
toegezegd voor activiteiten die m.n. de schat aan monumentale Utrechtse orgels ontsluiten voor een breed publiek.
Activiteiten 2010
Uiteraard staan ook dit jaar een bijeenkomst over een specifiek Utrechts orgelthema en de Nationale Orgeldag weer
(ergens in de provincie) op het programma. Voorts zijn er ideeën voor:
- een project voor kinderen van de basisschool "Leer een orgel kennen";
- een Utrechts orgelconcours voor amateurorganisten.
De komende maanden gaat het bestuur de plannen hiervoor nader uitwerken en voor de realisatie contacten leggen met
belanghebbenden binnen onze provincie. Heeft u suggesties, wilt u meedenken? Dat kan en neem contact op met de
secretaris.
Nieuwe website
Momenteel wordt de website onder handen genomen en beter afgestemd op een breder publiek. Uitgangspunt wordt een
kaart van de provincie Utrecht. De bezoeker kan van daaruit een ontdekkingstocht gaan maken:
- heeft die gemeente, dat dorp of die stad een monumentaal orgel?
- zijn er concerten?
- hoe groot is het orgel, hoe oud?
- enzovoorts.
Nog geen donateur?
De geldelijke steun van de provincie Utrecht is op dit moment onontbeerlijk. Maar de stichting is uiteraard ook aangewezen
op bijdragen van anderen. Als u nog geen donateur bent .................. via de website kunt u dat regelen! Schroom niet: het
bestuur is u zeer erkentelijk. We houden u op de hoogte van onze orgelactiviteiten.

