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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.
ANBI
De stichting bezit sinds 1-1-2014 een culturele ANBI-status.

".... Groots in het kleine ...."
Een unieke orgelexcursie naar
Kasteel
Amerongen
(met orgel van
Gideon Thomas Bätz,
1780/1813)
tekening van L.P. Serrurier, midden 17e eeuw
(bron: Utrechts Archief)

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.

St.-Hyacinthuskerk
Overlangbroek
(met orgel van
Albertus van Os, ca. 1770)

ets van H. Spilman, midden 18e eeuw
(bron: Utrechts Archief)

Een bijzonder orgel gerestaureerd .............

Programma
De beide "huisorgels" staan uiteraard centraal. Maar er is ook ruim aandacht voor
de historie rond deze orgels en voor Anna Elisabeth Christina Tuyll van Serooskerken die eind 18e eeuw muziekpartituren verzamelde.

Voorjaar 2012 bracht Utrecht Orgeland een bezoek
aan de orgelmakerij van de firma Elbertse in Soest.
Het door Gideon Thomas Bätz (1751-1820) gebouwde
orgel voor Kasteel Amerongen stond daar opgesteld en
wachtte op restauratie.
Dit orgel is één van de fraaiste huisorgels van ons land.
Er is betrekkelijk veel bekend over de eigenaren, de
bespelers en over de muzikale omgeving waar het
functoneerde.
Het orgel is uitzonderlijk gaaf bewaard gebleven!

10.00 uur
10.30 uur

:
:

12.30 uur

:

13.30 uur

:

(foto Tjalling Roosjen)

ca. 15.00 uur :
Vorig jaar is het orgel gerestaureerd en staat het
weer op de plek waar het ruim 200 jaar gestaan
heeft. Het bestuur van Utrecht Orgelland mocht
de ingebruikneming meemaken. De geschiedenis van dit orgel, de functie die het heeft gehad
en de verfijnde klank hebben een diepe indruk
gemaakt.

(foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

Een indruk die het bestuur graag deelt met de
donateurs van Utrecht Orgelland en met vele
anderen!

Medewerking verlenen:
- Lodewijk Gerretsen, conservator Kasteel Amerongen;
- Wim Diepenhorst, als orgelspecialist werkzaam bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en betrokken geweest bij de restauratie van het Amerongse
Bätzorgel;
- Peter van Dijk, als orgeldeskundige betrokken geweest bij de restauratie van
het Overlangbroekse orgel.

Aanmelding (tot uiterlijk 24 mei)
Opgave (naam, adres, telefoon, al dan niet in bezit van Museumkaart)
bij het secretariaat van Utrecht Orgelland:
j.siemons1@gmail.com, 0346-212384,
onder gelijktijdige overmaking van:
* donateurs
: € 10,- / met Museumkaart gratis
* niet-donateurs : € 20,- / met Museumkaart € 10,op NL 08 RABO 0116 2852 57 t.n.v. Penningmeester Utrecht Orgelland.

Een tweede uniek huisorgel .............
In de Hervormde St.-Hyacinthuskerk te Overlangbroek
- vlakbij Amerongen - bevindt zich een ander klein
instrument dat een bezoek meer dan waard is.
Het is gebouwd door de in de stad Utrecht geboren en
getogen orgelmaker Albertus van Os (ca. 1710 -1773).
In tegenstelling tot het orgel van Kasteel Amerongen is
het Overlangbroekse orgel vele malen verhuisd. In
1968 heeft het zijn huidige plaats gekregen. Het instrument is rond 1770 gebouwd. In 2007 heeft de firma
Van Vulpen uit Utrecht het orgel gerestaureerd.

ontvangst in het Kasteelcafé met koffie/thee
start bezoek Kasteel Amerongen met:
rondleiding door het kasteel
uitgebreide kennismaking met het Bätz-orgel
einde bezoek Kasteel Amerongen
(lunchpauze op eigen gelegenheid)
bezoek aan de Hervormde St.-Hyacinthuskerk, Overlangbroek:
korte historie van de kerk
het orgel van Albertus van Os
einde excursie

Houder van een Museumkaart? Die dan graag meenemen!

Bereikbaarheid

(foto Jan Smelik)

Kasteel Amerongen, Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen,
zie voor bereikbaarheid: www.kasteelamerongen.nl.
Hervormde St.-Hyacinthuskerk, Langbroekerdijk B 30, 3947 BB Langbroek,
er is parkeergelegenheid bij de kerk
of bij de "Oude School", Langbroekerdijk B 19.

