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Langs Bätz-orgels in Woerden
Vrijdagmiddag 4 oktober 2019

Vrijdagmiddag 4 oktober a.s. organiseert de Stichting Utrecht Orgelland een
excursie naar twee orgels van de beroemde Utrechtse orgelmakers-familie Bätz.
Het grote orgel van de Petruskerk is kort geleden prachtig gerestaureerd en
daarom een bezoek meer dan waard!
De excursie start in de Lutherse Kerk (Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED):
- vanaf 13.00 uur, ontvangst met thee/koffie
- 13.30 uur, start programma
- ca. 14.45 uur, vervolg programma in de Petruskerk (Kerkplein 5, 3441 BG)
- 16.15 uur, afsluiting met drankje in de Petruskerk.
Medewerking verlenen:
Jeroen de Haan studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatoritum en
is als cantor-organist verbonden aan de Lutherse Kerk te Woerden;
Ad van Pelt is sinds 1990 organist van de Petruskerk, hij studeerde orgel
aan het Utrechts Conservatorium en tevens muziekwetenschappen
aan de Universiteit Utrecht;
Pim Schipper studeerde (als jong talent) orgel aan het Utrechts conservatorium en is sinds 2013 hoofdorganist van de Grote Kerk te Wijk
bij Duurstede;
Peter van Dijk is organist en orgeladviseur en nauw betrokken geweest
bij de restauratie van het orgel van de Petruskerk.

Lutherse Kerk
(Jonathan, 1846)

Naast een toelichting op de orgels wordt uiteraard muziek ten gehore gebracht
passend bij deze orgels van kleinzoon resp. grootvader Bätz.

Aanmelding
Deelname graag vooraf melden bij het secretariaat (tot uiterlijk 2 oktober):
via j.siemons1@gmail.com of 0346-212384

Petruskerk
(Johann Heinrich Hartmann, 1768)

èn als u geen donateur bent onder gelijktijdige overmaking van € 10,- op:
NL 08 RABO 0116 2852 57
t.n.v. Penningmeester Utr. Orgelland o.v.v. uw naam en adres.
Deelname voor donateurs is gratis!
Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer: ca. 10 minuten lopen vanaf station Woerden.
Auto: o.a. parkeergarage Castellum (Meulmansweg 8-S, 3441 AT).

(foto's Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)

Z.O.Z.

De Stichting Utrecht Orgelland heeft als doelstelling de vele monumentale orgels
binnen de provincie Utrecht onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
Donateurs zijn van harte welkom!

