Programma
In samenwerking met het Utrechts Archief organiseert Utrecht Orgelland op
vrijdagmiddag 18 november 2016 een excursie naar het archief en naar de
Utrechtse Lutherse Kerk:
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Vrijdagmiddag 18 november 2016
Een ontdekkingstocht langs muziek en orgels
Het Utrechts Archief en de Lutherse Kerk

13.30 uur, ontvangst met thee/koffie in het Utrechts Archief,
locatie Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht,
14.00 uur, start programma: de collectie van het Utrechts Archief (A + B),
15.30 uur, korte pauze,
vervolg van het programma in de nabijgelegen Lutherse Kerk (C),
ca. 16.45 uur, afsluiting met een drankje.
Een excursie met een interessant en afwisselend programma:
A: kennismaking met de veelzijdige collectie van het Utrechts Archief,
B: ontdekkingstocht met leuke wederwaardigheden van Utrechtse orgels,
C: muzikale afsluiting met de klanken van het fraaie Witte-orgel (1880).
Medewerking verlenen in het Utrechts Archief:
- Mieke Breij, musicologe en medewerkster van het Utrechts Archief;
- Bini Biemans - van der Wal, cultuur-historica en mede-auteur van de uitgave
"Het oude orgel van de Nicolaïkerk te Utrecht";
- Rogér van Dijk, orgeldeskundige, betrokken bij diverse orgelrestauraties en
adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad;

De bewoners van Kasteel Amerongen
musiceerden veel.
Het kasteel bezit een prachtig huisorgel
van Thomas Gideon Bätz (1780/1813).
De muziekbibliotheek van het kasteel
bevindt zich nu in het Utrechts Archief!
Het rijke interieur van Kasteel Amerongen
(bron: Utrechts Archief)

Een oproep van Nicolaas Beets (april 1885) om
geld in te zamelen voor de vervanging van
het vier eeuwen oude orgel van de Utrechtse
Nicolaïkerk:
Vier eeuwen paarde ik reeds
mijn klanken aan uw psalmen;
’k Ben veel gebreks,
maar van geen onwil mij bewust;
Thans is mijn keel verroest
en kreunt in plaats van galmen;
Mijn adem weigert…
Ei, vervang me en geef mij rust!
Bede van het oude "Nicolaï-orgel"
(bron: Utrechts Archief)

Z.O.Z.

en in de Lutherse Kerk rond het Witte-orgel:
- Peter van Dijk, orgeldeskundige, betrokken bij diverse orgelrestauraties en
orgeladviseur bij de Protestantse Gemeente Utrecht;
- Pim Schipper, orgelopleiding Utrechts Conservatorium en o.a. organist van de
Grote Kerk te Wijk bij Duurstede.

Aanmelding (tot uiterlijk 15 november)
Opgave (naam, adres, telefoon) bij het secretariaat van Utrecht Orgelland:
j.siemons1@gmail.com, 0346-212384,
onder gelijktijdige overmaking van € 10,- op:
NL 08 RABO 0116 2852 57 t.n.v. Penningmeester Utrecht Orgelland.
Deelname voor donateurs van Utrecht Orgelland is gratis!

Bereikbaarheid
OV: vanaf Utrecht CS Jaarbeursplein buslijn 2, halte Hamburgerstraat,
of iedere bus die stopt op het Janskerkhof, vervolgens ± 10 min. lopen.
Auto: parkeergarage Springweg of P+R De Uithof en vervolgens met de bus.
Utrecht Orgelland heeft als doelstelling de vele monumentale orgels binnen de
provincie Utrecht onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
Zie ook: www.UtrechtOrgelland.nl.

