Nieuwsbrief 2018-1
Rotterdam Orgelstad
Vanuit het bestuur:
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Fonteinkerk (20 januari) werd afscheid genomen van drie
vrijwilligers: Sjaak van Gijzen, hij verzorgde de publiciteit en hield de donateursadministratie bij; Hans
Florusse, de webmaster en Cintha de Vreede, deed jeugdprojecten en Facebook. Voorzitter Piet
Broekhuizen had een mooie toespraak, benoemde alle drie tot “ere-vrijwilliger” en overhandigde een
oorkonde en een mooi, glazen object.
Ook somde hij een aantal positieve zaken op: het afgelopen jaar zijn er 4 nieuwe locaties toegetreden, 7
nieuwe organisten en 6 nieuwe donateurs.
Vier organisten gaven een gezamenlijk concert. Daaraan voorafgaand waren er rondleidingen door het
nieuwe gebouw door organist Eric van Dalum. De catering was prima verzorgd met vooraf koffie en iets
lekkers en later een gezellige borrel. We zien uit naar een dergelijke bijeenkomst kort na 1 januari 2019.
Het bestuur heeft niet stil gezeten: er is inmiddels een geheel vernieuwde website in de lucht en er staan
mooie activiteiten op stapel:
17 maart in De Doelen OrgelParade
5 mei tot 30 juni “mei-juni serie” thema “Rijk aan Fantasie”
2 juni Rotterdam “OrgelSpeelStad”
22 september OrgelBusTocht
Zie de toelichting hieronder!

ORGELPARADE 17 maart 12.15 tot 16.30 uur in DE DOELEN
Het Doelen-orgel werd gebouwd in 1968 en bestaat dus 50 jaar. Om dit als Rotterdam Orgelstad mee te
vieren houden we onze “orgelprom” dit jaar niet in de Laurenskerk maar in De Doelen. Het wordt een
geweldige middag met bijzondere activiteiten. Alles is vrij toegankelijk maar u moet wel in het bezit zijn van
een (gratis) toegangskaartje. Natuurlijk kunt u dat ’s middags halen bij de KASSA van De Doelen maar
gemakkelijker is als u het van te voren aanvraagt. Telefonisch 010-2171717 (ma-za 12.00-18.00) of via
www.dedoelen.nl
Deel I - Orgelconcert (in de serie Organs United)
12.15 uur: Inloopmuziek door studenten van Codarts. Tegelijkertijd kunt u bij de ontvangstbalie informatie
krijgen over Rotterdam Orgelstad. Ook zijn er CD’s van deelnemers en flyers met activiteiten.
13.00 uur: Bach by Bierling
Geert Bierling – Doelenorgel
Programma: Preludium in Es BWV552/1; Koraalpartita ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ BWV768; Passacaglia in c
BWV582; Koraalvoorspel ‘Vor deinen Thron tret’ ich hiermit’; Fuga in Es BWV552/2
Deel II - Rotterdamse Orgelparade
14.00-15.30 uur, Hal Grote Zaal / New Horizon Muziekplein
Doorlopend programma
- avontuurlijk optreden door stemkunstenaar Greetje Bijma met Hayo Boerema (Content-orgel) en Alan
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Laurillard (saxofoon), samen trio “Up There”
- presentatie nieuwe Rotterdamse orgelseries zomer 2018 in Noord én op Zuid
- interviews, video’s en ‘6Minutes Solos’ op het Hauptwerk sample orgel van Content
- workshop ‘Organ for Kids’ met het Doe-Orgel i.s.m. afdeling educatie van de Doelen
15.30-16.15 uur, Grote Zaal
Feestelijk slotconcert
Drie jonge Rotterdamse organisten voeren een programma uit met o.a. het Concert voor orgel en
koperblazers van Marius Monnikendam.
Matthijs Breukhoven, Martien de Vos, Iddo van der Giessen - Doelenorgel
m.m.v. Koperblazers Codarts
Wouter van der Wilt improviseert op thema’s van het publiek

KOMENDE ACTIVITEITEN
In de maanden mei en juni is er een concertserie in verschillende kerken in Rotterdam met als centraal
thema “Rijk aan Fantasie”. Data en tijden vindt u in de komende agenda.
Zaterdag 2 juni stellen minstens 6 locaties het orgel ter beschikking aan amateur organisten. Dit wordt
georganiseerd in samenwerking met De Doelen. We noemen deze dag “Rotterdam OrgelSpeelStad”.
Mogelijkheden voor aanmelding zie de website en de volgende nieuwsbrief.
De OrgelBustocht die op 21 april plaats zou vinden is uitgesteld naar 22 september. Op 21 april is er een
vergelijkbare activiteit van de KVOK, de landelijke vereniging van organisten en kerkmusici.
Men bezoekt 2 monumentale orgels in de Hoekse Waard die elk een bijzondere geschiedenis hebben wat
betreft herkomst nl. het Bätz-Van Vulpen orgel in Mijnsheerenland en het Knipscheer orgel in Strijen.
Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan Van den Heuvel Orgelbouw in Dordrecht.
Ook niet-leden van de KVOK zijn welkom.
U kunt u tot 10 april aanmelden bij Marcus van Driel marcus.vandriel@kpnmail.nl en Thea Verhagen
t.verhagen87@tiscali.nl

Presentatie Doe-orgels in de Doelen
Na het prachtige concert van Geert Bierling met Koperblazers van het Rotterdams Philharmonisch orkest op
17 februari 2018 werd een Doe-orgel door de voorzitter van de Stichting Stadsmuziek aangeboden aan
Madelène Roovers van de Educatieve dienst van de Doelen.
Lydia Vroegindeweij, de initiatiefneemster van het Doe-orgel heeft in een korte toelichting aangegeven, hoe
het Doe-orgel is ontstaan en welke doelstelling zij nastreeft: het orgel als prachtig instrument grotere
bekendheid geven. In de afgelopen jaren heeft het een grote vlucht genomen: tot in Amerika en Canada zijn
er orgels in gebruik. Er zijn gesprekken gaande met mensen in Engeland.
De Doelen heeft er zelf ook 1 aangeschaft, zodat er 2 Doe-orgels kunnen worden ingezet tijdens workshops
voor kinderen en volwassenen, op scholen en andere locaties.
Tijdens de Orgelparade op 17 maart 2018 zal het publiek nader kunnen kennis maken met de beide Doeorgels. Er worden workshops georganiseerd door de afdeling educatie van De Doelen. Aan de workshops
kunnen max. 20 deelnemers meedoen. Ze vinden plaats tussen 12.30 en 14.00 uur. Aanmelden via e-mail bij
m.roovers@dedoelen.nl
Heeft u vragen/opmerkingen/nieuws voor of n.a.v. de website of deze nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Tekst: Jan van Dijk; samenstelling: Maarten de Keizer
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