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Vanuit het bestuur
Het bestuur van de stichting Rotterdam Orgelstad wenst alle deelnemers, donateurs
en betrokkenen van harte een voorspoedig 2021. In deze winterlockdown is er helaas
nog weinig mogelijk. De geplande nieuwjaarsbijeenkomst met concert vanuit de
Goede Herderkerk in Schiebroek kan helaas niet doorgaan. We hadden het nieuwe
jaar graag muzikaal ingeluid, maar we zullen voor verdere activiteiten moeten
wachten op verdere versoepelingen. Hopelijk is er later dit jaar meer muzikaals
mogelijk!
Orgelpromenade 2021 vervalt
De geplande Orgelpromenade op 6 maart 2021 in de Grote of Sint Laurenskerk komt
te vervallen. De promenade van 2020 was één van de laatste grootschalige
evenementen die nog door konden gaan en Rotterdam Orgelstad kijkt daar met
plezier op terug. Een dergelijke manifestatie zal in de komende maanden nog niet
kunnen plaatsvinden. Mocht er later in 2021 gelegenheid zijn voor een alternatief,
dan brengen we u daarvan op de hoogte.
Steun orgelend Rotterdam!
Live concerten zijn niet mogelijk, maar het afgelopen jaar zijn er een aantal orgelcd’s
van onze organisten uitgekomen die niet aan uw aandacht mogen ontsnappen. Met
de aanschaf van deze producties steunt u de Rotterdamse musici en orgelcultuur, dus
dat bevelen we van harte aan.
-

Een heel feestelijk 150e geboortejaar van Louis Vierne was 2020 niet, maar Hayo
Boerema nam wel de symfonieën integraal op in de Grote of Sint Laurenskerk. De
zes symfonieën zijn een monument in de orgelliteratuur. De cd-box is te bestellen
op zijn website: http://www.hayoboerema.com/nl/shop/.

-

Jos van der Kooy (Arminiuskerk) presenteerde bij zijn afscheid in de Westerkerk in
Amsterdam vier nieuwe cd’s met werken van Johann Sebastian Bach, Jan Pzn.
Sweelinck en Daan Manneke, Jan Zwart en Feike Asma, en improvisatie. De cd’s
zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te bestellen bij STH Records:
https://www.sthrecords.nl/muziek/2389/4-cd-s-jos-van-der-kooy-westerkerkamsterdam/.
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-

Eerder las u in de nieuwsbrief over de restauratie-cd vanuit de Oude Kerk in
Charlois. Matthijs Breukhoven (Charlois), Martien de Vos (Pendrecht), Iddo van der
Giessen (Schiebroek) en Leendert Verduijn speelden een gevarieerd programma in
op het oudste orgel van Rotterdam. De cd is onlangs besproken in het
Reformatorisch Dagblad. Voor de bespreking en luisterfragmenten, zie het
volgende artikel: https://www.rd.nl/artikel/886370-jonge-organisten-bespelenhessorgel-charlois.

-

Iddo van der Giessen (Schiebroek) heeft een cd met romantisch repertoire van
Franz Liszt (Ad nos), Sigfrid Karg-Elert, César Franck en Johann Sebastian Bach
(Chaconne-bewerking) opgenomen in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Een
presentatieconcert volgt wanneer mogelijk, maar de cd is al te bestellen via:
http://www.iddovandergiessen.nl/cd.

-

Eric Koevoets (Sint Lambertuskerk) heeft de complete orgelsonates en andere
werken van Carl Phillip Emmanuel Bach opgenomen op Smits-orgels in Deurne en
Sint-Oedenrode. De presentatie stond gepland voor het najaar van 2020, maar is
uitgesteld naar een later te bepalen moment. Wel is er de mogelijkheid om de cd
al te reserveren via: https://erickoevoets.nl/webshop/.
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