Secretariaat: W.-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk
0346 - 212384, j.siemons1@gmail.com
Penningmeester: Waterstede 130, 3605 NG Maarssen
Bank:
NL 08 RABO 0116 2852 57
Bestuur:
Ton Herstel, Soest - voorzitter
Han Siemons, Maartensdijk - secretaris
Willeke Smits, Maarssen - penningmeester
Dick van Dijk, Utrecht - lid
Tjalling Roosjen, Soest - lid
Pim Schipper, Zeist - lid
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.
Donateur?
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen.
Bent u nog geen donateur......? Via www.UtrechtOrgelland.nl kunt u dat regelen.
Voor € 30 per jaar (of meer) bent u al donateur!
Informatieve brochures over Utrechtse orgels:
- De orgelsmaak in de 19e eeuw (Nationale Orgeldag september 2010),
- Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1850 - 1914 (juli 2011),
- Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800 (april 2013).
Tegen een geringe vergoeding kunnen de brochures toegezonden worden.
Te bestellen bij het secretariaat.
Korte berichten
* Sinds september 2015 is Pim Schipper bestuurslid van Utrecht Orgelland. Hij is
afgestudeerd aan het Utrechts Conservatorium bij Reitze Smits en als organist
verbonden aan de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. Pim is tevens medewerker
van de orgelpijpenmakerij firma Stinkens te Zeist.
* Het door Gideon Thomas Bätz gebouwde huisorgel (1780 / 1813) van kasteel
Amerongen is na restauratie door de firma Elbertse te Soest weer "thuis" en in al
z'n pracht te bewonderen. Een bezoek aan het kasteel is dan ook in veel opzichten
zeer de moeite waard! Zie www.KasteelAmerongen.nl
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10 jaar Utrecht Orgelland
St.-Josephkerk, Utrecht
Vrijdag 30 oktober 2015, 13.45 uur

Medewerking verlenen:

Viering 10 jaar Utrecht Orgelland ....
Op 26 oktober 2005 is de Stichting Utrecht Orgelland geboren. Dat heuglijke feit
wil het bestuur niet ongemerkt laten passeren. De afgelopen tien jaar heeft de
stichting tal van activiteiten georganiseerd rond de vele kleine en grote monumentale orgels binnen de provincie Utrecht: excursies, themabijeenkomsten,
informatieve brochures. Ook de website www.UtrechtOrgelland.nl mag in dit
rijtje niet ontbreken. Diverse fondsen *) maakten dit alles door hun financiële
bijdragen mogelijk en niet te vergeten de donateurs van Utrecht Orgelland. Een
woord van dank is hier op z'n plaats!

.... bij het Meyer-orgel van de St.-Josephkerk in Utrecht

Paul van der Woude,
hij is organist van de St.-Augustinuskerk in Utrecht en tevens actief als dirigent,
pianist, koorbegeleider en docent. Hij behaalde diverse prijzen bij concoursen en
verdiepte zich in uitvoeringspraktijken o.a. bij Bernard Bartelink voor Fransromantische orgelmuziek.
Lydia Vroegindeweij,
zij heeft een zeer ruime ervaring in het uitgeversvak èn in het ontwikkelen van
educatieve uitgaven en lesmethoden. Daarnaast heeft Lydia ook "wat met orgels"
hetgeen uitmondde in het zeer succesvolle project "Orgelkids".

Vrijdagmiddag 30 oktober viert de stichting haar verjaardagsfeestje in de prachtige neogotische St.-Josephkerk en doet dat graag met iedereen die de toekomst
van monumentale orgels een warm hart toedraagt!

Rogér van Dijk,
hij is organist van de St.-Josephkerk in Utrecht. Rogér studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en is o.a. als orgeladviseur werkzaam voor de
Katholieke Klokken- en Orgelraad.

De kerk bezit een fraai 19e-eeuws orgel van Friedrich
Meyer uit 1872. Dit orgel staat die middag uiteraard
centraal en zal uitgebreid te beluisteren zijn met muziek
die het orgel op het lijf geschreven is.

Nadere informatie bij de secretaris Han Siemons (0346-212384).
Aanmelding

Daarnaast wil het bestuur de aanwezigen kennis laten
maken met het project "Orgelkids" dat op een speelse
manier bij jongeren de belangstelling wekt voor dat
geweldige muziekinstrument "het orgel".

Deelname graag vooraf - tot uiterlijk 28 oktober - melden bij het secretariaat:
via j.siemons1@gmail.com
onder gelijktijdige overmaking van € 10,- op bankrekening
NL 08 RABO 0116285257
t.n.v. Penningmeester Utr. Orgelland, Maarssen o.v.v. naam en adres.

Tevens wordt deze middag van Ton Herstel afscheid
genomen. Hij is vanaf het begin voorzitter van Utrecht
Orgelland geweest!

Deelname voor donateurs is gratis!
Vanaf 13.45 uur is er ontvangst met koffie/thee,

(foto Cees van der Poel)

14.15 uur start het programma dat tot ca. 16.15 uur duurt:
- welkom
- orgelintrada door Paul van der Woude
- terugblik op 10 jaar Utrecht Orgelland
- het Meyer-orgel door Paul van der Woude en Rogér van Dijk
- "Orgelkids" door Lydia Vroegindeweij
- afsluiting met een drankje en napraten.
*) Provincie Utrecht (de Utrechtse Schatkamer), Leenheren van het Sticht, kfHein fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen,
Lisman en Lisman Bouw en Vastgoed.

Bereikbaarheid
Adres St.-Josephkerk: Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht.
Openbaar vervoer: buslijn 1 vanaf Centraal Station en vanaf station Overvecht,
halte Adelaarstraat (bij de molen).
buslijn 9 vanaf Centraal Station, halte Draaiweg.
Auto: In de omgeving van de kerk is voldoende parkeergelegenheid (betaald).

