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Zaterdag 11 september 2010
Nationale Orgeldag

Brochure
De orgelsmaak in de 19e eeuw

Adviseurs
Herman Sietsma, Ermelo
Peter van Dijk, Utrecht
Rogér van Dijk, Utrecht

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.
Zie ook de website www.UtrechtOrgelland.nl.

Willis-orgel (Engels), Emmauskerk, Amersfoort
(foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Orgel(voet)tocht in Amersfoort

Terugblik orgeltocht De Bilt - Blauwkapel - Utrecht 26 juni 2010
Vele ingrediënten maakten deze tocht tot een groot succes:
- de opening in de Dorpskerk van De Bilt door burgemeester A.J. Gerritsen,
- een zonnige zomerdag,
- fraaie orgels en prachtige muziek,
- en last but not least al die 70 à 80 deelnemers,
fietsers, wandelaars........
Lohman-orgel Dorpskerk De Bilt (foto Utr. Orgelland)

Een hartelijk dank vanaf deze plaats voor de gastvrijheid van de ontvangende
kerken en de begeleidende organisten Peter van Dijk, Rogér van Dijk,
Willeke Smits en David Jansen
Nationale Orgeldag 2010: zaterdag 11 september (negende keer)
Zoals gebruikelijk valt deze dag samen met de zaterdag van Open
Monumentendag. Doelstelling is zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met het orgel. Ook in de provincie Utrecht zijn er in tal van plaatsen
orgelactiviteiten. Sla de plaatselijke kranten erop na of bezoek
www.nationaleorgeldag.nl. De landelijke openingsmanifestatie is in de
Cunerakerk in Rhenen om 11 uur.
Utrecht Orgelland richt dit jaar de schijnwerpers op orgels in Amersfoort.
Open Monumentendag 2010 heeft als thema "De smaak van de 19e eeuw".
Veel orgels in de provincie Utrecht zijn 19e-eeuws. Als thema voor Nationale
Orgeldag 2010 heeft de Stichting Utrecht Orgelland daarom gekozen "De
orgelsmaak in de 19e eeuw". Samen met de gemeente Amersfoort en
organist/musicoloog Hein Hof organiseert de stichting onder dat motto een
boeiende en afwisselende orgeltocht langs Amersfoortse orgels. Iedereen is
van harte uitgenodigd!
Brochure "De orgelsmaak in de 19e eeuw"
Een orgel is niet alleen een muziekinstrument. Als meubel is het vaak een
lust voor het oog. In een beknopte brochure vraagt de stichting daarom
speciaal aandacht voor orgelfronten. Dankzij de welwillende medewerking
van de Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst en uitgeverij
Canaletto kon de stichting deze zeer informatieve brochure samenstellen.
Tijdens de Amersfoortse orgeltocht is deze (gratis) verkrijgbaar. De uitgave
van deze brochure is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie
Utrecht uit het programma "De Utrechtse Schatkamer".

Bestellen is mogelijk door overmaking van € 5,- (administratie- en
verzendkosten) op bankno. 11.62.85.257 t.n.v. Penningmeester Utrecht
Orgelland Bilthoven o.v.v. brochure. Vermeld ook naam en adres!
Programma orgel(voet)tocht Amersfoort 11 september 2010
Medewerking verlenen Hein Hof, Herman van Vliet, Harry van Wijk en
Henk Veldman alsmede
Seline Haalboom en Joletta Bok studerend bij Reitze Smits aan het Utrechtse
Conservatorium.
Joriskerk

10.00 uur - Naberorgel Joris-kerk, Hof 1:
officiële opening
10.50 uur - Bätz-orgel Xaveriuskerk,
't Zand 29

(foto Frans Sellies)

11.45 uur - Kabinetorgel (foto hiernaast)
Oud-Gereformeerde Gemeente, Muurhuizen 53
12.30 uur - Bätz-Witte orgel
Ev. Lutherse Kerk, Langestraat 61
ca. 13.30 uur gelegenheid voor lunch
(foto fa. J.C. van Rossum)

14.30 uur - Secretaire-orgel (Strümphler)
Bureau Oud-Katholieke Kerk, Wilhelminalaan 3
15.45 uur - Willis-orgel Emmauskerk, Noordewierweg 131
aansluitend om 16.30 uur informele afsluiting met hapje en drankje
Tijdens de orgeltocht zijn twee cd's van Hein Hof met opnames van
Amersfoortse orgels verkrijgbaar: "Orgels in de Keistad" en "Mirakelproject
Musick's Monument".
Nog geen donateur van Utrecht Orgelland?
De stichting is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van
anderen. Bent u nog geen donateur..............? Via de website kunt u dat
eenvoudig regelen!
Voor € 25 per jaar (of meer) bent u al donateur. Schroom niet u aan te
melden: het bestuur is u zeer erkentelijk.
Wij houden u dan op de hoogte van onze orgelactiviteiten.

