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De stad Rotterdam herbergt in kerken en zalen een
enorme diversiteit aan prachtige orgels. Het oudste
staat op zuid in Charlois, het grootste in het centrum in
de Laurens.
Al die orgels zijn het waard om bespeeld te worden,
niet alleen in erediensten en bij burgerlijke activiteiten
maar ook in concerten.
Dit wordt ondersteund door de Stichting Rotterdam
Orgelstad (ROS). Wij vertegenwoordigen 18 locaties en
helpen de concertorganisaties met planning, agenda’s
en extra activiteiten.
Activiteiten
Eénmaal per jaar is er de Rotterdamse OrgelParade.
Meestal in de Laurenskerk, maar in 2018 in De Doelen.
Eénmaal per jaar is er een Orgelbustocht of
Snertorgeltram. Eénmaal per jaar is er een donateursactiviteit. Gemiddeld 200 keer per jaar zijn er concerten
in de deelnemende locaties

Er zijn activiteiten voor kinderen en jeugd met “Doe-orgels”
Er wordt gelegenheid geboden aan amateur-organisten om
de orgels te bespelen.
Uitgebreide informatie
vindt U op onze website www.rotterdamorgelstad.nl
Ook kunt u ons vinden op Facebook.
Willen wij al deze activiteiten kunnen voortzetten dan hebben wij U nodig! Word donateur van onze stichting! De
giften zijn aftrekbaar, omdat ROS een ANBI- stichting is. De
minimum bijdrage is € 15,-. U kunt zich aanmelden via bijgaand formulier of via e-mail: info@rotterdamorgelstad.nl

De deelnemende locaties en organisten:
Andreaskerk				
Bergsingelkerk				
Citykerk Het Steiger			
De Doelen				
Fonteinkerk				
Goede Herderkerk			
Grote Kerk Overschie			
Hillegondakerk 			
Hoflaankerk				
Kathedraal Laurentius			
Lambertuskerk			
Laurenskerk				
Oude Kerk Charlois			
Open Hofkerk Pendrecht 		
Paradijskerk 				
Pauluskerk				
Pelgrimvaderskerk 			
Stadhuis Burgerzaal			

Niels-Jan van der Hoek
Edwin Vooijs
Anton Doornhein
Geert Bierling
Eric van Dalum
Iddo van der Giessen
Jan Teeuw
Aad van der Hoeven
Wouter van der Wilt
Aart de Kort
Eric Koevoets
Hayo Boerema
Matthijs Breukhoven
Martien de Vos
Wouter Blacquière
Jan Blankers
Gerard van der Zijden
Geert Bierling

Donateurs
De activiteiten die Rotterdam Orgelstad organiseert,
kosten geld. Een groep donateurs met belangstelling
voor orgels en orgelmuziek steunt de stichting met een
bijdrage van minimaal € 15,- per jaar. Donateurs ontvangen de Orgelagenda per e-mail (voorkeur) of post.
Tevens genieten zij korting op door de stichting georganiseerde activiteiten en hebben exclusief en gratis
toegang tot de jaarlijkse donateursbijeenkomst. Aanmelden kan via de website van Stichting Rotterdam
Orgelstad, maar ook door het invullen van onderstaand
inschrijfformulier en inzending naar onderstaand adres
De heer / mevrouw*

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer (vast)				Mobiel
Datum						
Handtekening
Geeft zich op als donateur van de Stichting Rotterdam Orgelstad
tegen een bijdrage van minimaal € 15 per jaar en maakt de bijdrage
over op bankrekening NL18 INGB 0009 5229 62 o.v.v. ‘nieuwe donateur’. Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u een ontvangstbevestiging.

Contactgegevens ROS
Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam

KvK: 24343917
info@rotterdamorgelstad.nl

