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In de afgelopen periode moesten vele concerten geannuleerd worden. Desondanks
waren de orgels van de Laurenskerk, de Doelen, de Oude Kerk Charlois, de
Lambertuskerk en de Hoflaankerk te beluisteren via Facebook of Youtube. In de
Bergsingelkerk was er begin juni al een concert voor dertig luisteraars, en ook in
Charlois konden meerdere kleine groepen van muziek genieten. Inmiddels is het orgel
van de Laurenskerk tweemaal per week in het echt te beluisteren: dinsdagen om
12.45 uur en zaterdagen om 15.30 uur. Op 1 augustus om 15.00 uur is er een concert
in de Goede Herderkerk Schiebroek, en vanaf september staan er ook concerten op
de andere concerten gepland. Houd daarvoor onze de website in de gaten!
Terugblik Orgelpromenade 2020
Op 7 maart organiseerde Rotterdam Orgelstad nog de jaarlijkse Orgelpromenade in
de Laurenskerk. Het was een geslaagde dag met meer dan 600 bezoekers. De
banners met foto’s van Jaap en Marja Koole stonden opgesteld en het promenadeconcert was bijzonder gevarieerd met improvisaties, stomme film, een nieuwe
compositie, dans, film, samenspel met trombone en Vierne-vuurwerk. In 2021 hopen
we weer een Orgelpromenade in de Laurenskerk te organiseren met weer een iets
ander programma en natuurlijk veel aandacht voor de Rotterdamse concertlocaties.
Reserveer daarvoor alvast zaterdagmiddag 6 maart 2021 in uw agenda.
Afgestudeerde deelnemers
De afgelopen maand hebben drie van onze organisten hun masterstudie afgerond.
Niels-Jan van der Hoek (Andreaskerk) is afgestudeerd met een 8 bij Jos van der Kooy
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Iddo van der Giessen (Goede
Herderkerk Schiebroek) is bij dezelfde docent en ook in Den Haag afgestudeerd met
een 9. Martien de Vos (Open Hofkerk Pendrecht) is afgestudeerd met een 8,5 bij Theo
Jellema, Erwin Wiersinga en Sietze de Vries aan het Prins Claus Conservatorium in
Groningen. We zien uit naar de verdere verrichtingen van de drie spelers!
CD-opname Oude Kerk Charlois
Eind juni hebben vier jonge organisten hun handen ineen geslagen om het oudste
orgel van Rotterdam voor het voetlicht brengen. Het Hess-orgel uit 1784 in de Oude
Kerk in Charlois van 21 registers is namelijk toe aan enkele noodzakelijke technische
reparaties. Vaste bespeler van het orgel Matthijs Breukhoven heeft daarom samen
met Martien de Vos, Iddo van der Giessen en Leendert Verduijn een cd opgenomen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de opknapbeurt van het orgel. Wanneer de
cd aangeschaft kan worden, hoort u dat ook via de verschillende ROS-kanalen.
Stichting Rotterdam Orgelstad
Postadres: Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam
Contact: info@rotterdamorgelstad.nl
Bank: NL18 INGB 0009 5229 62
www.rotterdamorgelstad.nl

