PROGRAMMABOEKJE

2022
Stichting Orgelkring Waterland
EEN HALVE EEUW
HART VOOR
HISTORISCHE ORGELS

EDAM – Grote Kerk

JEROEN KOOPMAN

Woensdagavond 27 juli 2022, 20:00 uur

‘Smit-orgel’

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
Matthias Weckmann
(1616-1674)
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1561-1621)

Präludium und Fuga g moll
BuxWV 163
Ach wir armen Sünder
Fantasia chromatica a 4
SwWV 258

PAUZE
Johann Pachelbel
(1653-1706)
Johann Jakob Froberger
(1616-1667)
Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)
Georg Böhm
(1661-1733)
Nicolaus Bruhns
(1665-1697)

Fuga d moll
Ricercare
Uit ‘seconde libro di toccate’
Toccata prima
Capriccio D dur
Praeludium e-moll

PROGRAMMA TOELICHTING
Het eerste deel van het programma wordt ingeleid door twee componisten van de
Noord-Duitse Orgelschool. Het openingsstuk komt van Dietrich Buxtehude, de
spectaculaire Preludium en Fuga in g klein. Het werk is oorspronkelijk voor
klavecimbel geschreven, maar het leent zich ook uitstekend voor het orgel. Daarna
volgt Matthias Weckmann met een driedelig stuk, gebaseerd op het Lutherse koraal:
‘Ach wir armen sünder’, waarbij de koraalmelodie in verschillende stemmen (in de
linkerhand, de rechterhand en het voetenwerk) terug te horen is. De grootste
componist van Nederland, Jan Pieterszoon Sweelinck, is daarna aan de beurt met
één van zijn beroemdste werken, de Fantasia Chromatica, ter afsluiting van het eerste
deel van het programma.
Bij aanvang van het tweede programma
lijkt het even alsof we weer verder gaan
met het zojuist genoemde en gespeelde
werk
van
Sweelinck.
Maar
in
werkelijkheid horen we een korte fuga van
Johann
Pachelbel,
waarbij
het
chromatische thema (een thema met een
reeks noten die steeds een halve noot
omlaag gaat) op zo een manier door
Pachelbel wordt verpakt dat het bij vlagen
doet denken aan het stuk van Sweelinck.
Hierna volgt een ‘Ricercare’ van
Froberger en de ‘toccata prima’ van zijn
leermeester Frescobaldi. Deze Italiaanse
grootmeester had een grote invloed op de
Zuid-Duitse Orgelschool, net zoals
Sweelinck dat had op de Noord-Duitse
Orgelschool. Na het levendige ‘Capriccio’
van Böhm eindigen we het concert met
het meest monumentale werk van
Bruhns: (de grote!) Praeludium in e-moll.
© 2022 Jeroen Koopman
Binnenzijde orgel - Edam

JEROEN KOOPMAN
Jeroen Koopman begon op zevenjarige
leeftijd met pianoles bij zijn vader, Arthur
Koopman. Van hem kreeg hij ook zijn eerste
orgellessen. Jeroen vervolgde zijn lessen bij
Jos van der Kooy aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en daarna bij
Pieter van Dijk aan het Conservatorium van
Amsterdam, waar hij afstudeerde voor zijn
Bachelor- en Master of Music diploma.
Als concertorganist speelde Jeroen op
verschillende belangrijke podia, waaronder
het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam,
de
St.-Bavokerk
te
Haarlem
en
soloconcerten in Duitsland en het Internationaal Orgelfestival van Treviso in Italië.
Sinds zijn veertiende is Jeroen ook actief als kerkorganist en vanaf maart 2020 is hij
de hoofdorganist van de Singelkerk in Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij
concerten als basso continuo speler en is hij de vaste begeleider van verschillende
koren. Hij trad op met o.a. The Gents, het Groot Omroepkoor en het Radio
Filharmonisch Orkest.
In 2015 heeft Jeroen zijn eerste cd opgenomen. Samen met zijn vader Arthur
Koopman, op het orgel van de Noorderkerk te Amsterdam. Ook heeft hij een youtubekanaal waar hij zijn eigen video’s publiceert.

Smit-orgel - Edam

EDAM - Grote of St. Nicolaaskerk
Het orgel is gebouwd in 1663 door Barent Smit en
in 1716 uitgebreid door Matthijs Verhofstad.
De restauratie (reconstructie) van het orgel, eind
jaren ’70, was in Nederland een van de eerste
waarbij het karakter van het instrument leidend
was. Het orgel is teruggebracht naar de situatie
van 1716. Met een klavier in oude stijl speelt en
klinkt het orgel als in 1716. In 2017/2018 is groot
onderhoud aan het orgel uitgevoerd door Flentrop
Orgelbouw (ingebruikname-concert 3 juni 2018).

Hoofdwerk (C-c’’’)
Bourdon
16’
Praestant
8’
Roorfluit
8’
Octaaf
4’
Quint
3’
Superoctaaf
2’
Mixtuur
IV
Cornet
IV
Sexquialter
II discant
Trompet
8’ bas / discant

Rugwerk (C,D,E,F,G, A-c’’’)
Holpijp
8’
Quintadeen
8’
Prestant
4’
Roorfluit
4’
Spitzquint
3’
Octaaf
2’
Blokfluit
2’
Scherp
III sterk
Sexquialter
I-II sterk
Trompet
8’ bas / discant

Er zijn twee tremulanten (snel en langzaam)
Temperatuur: Werckmeister III
a'=466Hz
Manuaalkoppel RW+HW
Aangehangen pedaal (C - d')

PURMEREND – Nicolaaskerk

CHRISTINE KAMP

Woensdagavond 3 augustus 2022, 20:00 uur
‘De drie orgels’
Christine Kamp

Toelichting op het programma

Bätz orgel
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Christe, der du bist Tag und Licht
con 5 Variazioni

Witte orgel
Robert Schumann
(1810-1856)
Waldemar von Baußnern
(1866-1931)

Traümerei
(bew. door O. Depenheuer)
Vater Unser

Louis Vierne
(1870-1937)

Sicilienne (Extraite de la deuxième
sonate pour piano et flûte de J. S. Bach)

César Franck
(1822-1890)

7 Pièces en ut majeur et ut mineur
Poco allegretto, Andantino, Poco lento,
Maestoso, Poco lento, Poco allegro,
Moderato, Andantino (Offertoire)

PAUZE
Garrels orgel
Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Christian Friedrich Ruppe
(1753-1826)

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Praeludium in g-moll
BuxWV 149
Aus Kantate no. 106 “Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit” (bew. A. Guilmant))
Concert voor orgel in C grote terts
Allegro maestoso, Larghetto con
espressione, Allegretto (Rondo)
Sonate op. 65 nr. 2 Grave, Adagio,
Allegro maestoso e vivace,
Fuga (Allegro moderato)

CHRISTINE KAMP
Christine Kamp (Strasbourg 1966) studeerde orgel aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam bij Jacques van Oortmerssen en Ewald Kooiman; zij
studeerde piano bij Ronald Brautigam. Haar orgelstudie voltooide ze bij Jan Raas aan
het Utrechts Conservatorium, waar ze zich naast kerkmuziek ook specialiseerde in
kamermuziek en liedbegeleiding bij Thom Bollen.
Christine Kamp volgde meestercursussen bij György Sebok en Marie-Louise JaquetLanglais. Ze concerteert als organiste en pianiste in binnen- en buitenland en maakte
diverse televisie- radio- en cd-opnamen.
Zij zet voor het label Festivo het complete orgeloeuvre van Louis Vierne op 5 dubbelcd's. De gebruikte instrumenten behoren tot de belangrijkste Cavaillé-Coll orgels in
Frankrijk. Volume 1 werd in de St Sernin te Toulouse opgenomen met de 4e en 5e
Symphonie, Triptyque en de Messe basse pour les défunts. Deze cd werd zowel in
de Nederlandse als in de internationale pers zeer goed ontvangen. In Frankrijk
verkreeg hij 5 Diapason. Volume 2, 3 en 4 werden opgenomen in de St Ouen te Rouen
(Vol. 2 met de 3e en 6e Symphonie, Messe basse, Communion, Verset fugué, Prélude
en f#, Trois Improvisations en de zelden opgenomen Marche Triomphale, Vol. 3 met
Symphonie 1 en 2, de complete transcripties en koorwerken (inclusief de Messe
Solennelle) en Vol. 4 met 24 Pièces en style libre, Prélude funèbre, Improvisation, het
oeuvre voor zang en de Pièce Symphonique voor orgel en orkest (wereldpremière) in
de Philharmonie van Haarlem).
Ook verschenen twee cd's met werken van Josef Rheinberger, Richard Bartmuss
(eerste cd-opname), Julius Reubke, Gustav Merkel, Bach/Sigfrid Karg-Elert en Franz
Liszt. De opnamen werden gemaakt op het Sauer orgel (1915) van de evangelische
Stadtpfarrkirche in Hermannstadt (Sibiu) Roemenië.
Christine Kamp trad onder meer op in het Concertgebouw in Amsterdam, het Festival
Oude Muziek in Utrecht, de Bavokerk in Haarlem en de St. Clotilde in Parijs.
In 2006 was zij soliste in de Nederlandse première van de Pièce Symphonique van
Louis Vierne met het orkest Holland Symfonia o.l.v. Ermanno Florio.
In 2002 werd zij vanwege haar verdiensten voor de franse orgelcultuur onderscheiden
met een zilveren medaille door het genootschap ‘Arts-Sciences-Lettres’ te Parijs. In
2008 werd haar de Weesper Cultuurprijs toegekend.
Ze is sinds 1996 titulair-organiste van de Grote Kerk te Weesp.

PURMEREND – Nicolaaskerk (Koepelkerk)
Het orgel is gebouwd in 1742 door Rudolph Garrels,
onder gebruikmaking van 16e en 17e eeuws pijpwerk

Hoofdwerk (C-c’’’, manual II)
Bourdon
16’
Praestant
8’
Baarpijp
8’
Holpijp
8’
Quintadena
8’
Octaav
4’
Spitsfluyt
4’
Quint
3’
Superoctaav
2’
Woutfluyt
2’
Mixtuur
IV-V-VI sterk
Cornet
IV sterk
Fagot
16’
Trompet
8’

Rugwerk (C-c’’’, manuaal I)
Praestant
8’ discant
Holpijp
8’
Roerfluyt
8’
Praestant
4’
Roerfluyt
4’
Nassat
3’
Octaav
2’
Mixtuur
II-III sterk
Sexqui Alter
II sterk, discant
Trompet
8’ bas / discant

Borstwerk (C-c’’’, manuaal III)
Praestant
8’
Gedekt
8’
Praestant
4’
Roerfluyt
4’
Octaav
2’
Sexqui Alter
II sterk, discant
Dulciaan
8’

Pedaal (C-d’):
Praestant
Octaav
Quintpraestant
Octaav
Mixtuur
Basuyn
Trompet
Trompet

Koppels:
RW + HW
HW + RW
HW + BW
Ped + HW

Tremulant voor het gehele orgel
Toonhoogte a’ = 460Hz
Evenredig zwevende temperatuur

16’
8’
6’
4’
IV sterk
16’
8’
4’

MONNICKENDAM – Grote Kerk
Het orgel is gebouwd in 1780 en
door Gerstenhouwer en Rigter. Het
bevat veel pijpwerk uit de 16e en 17e
eeuw. In 2011 werd een restauratie
voltooid door orgelmaker Reil.

Hoofdwerk (C-d’’’)
Prestant
16’
Prestant
8’
Roerfluit
8’
Viola di Gamba
8’
Fournituur
8’ + 4’ discant
Quint
6’ discant
Octaaf
4’
Quint
3’
Octaaf
2’
Terts
1 3/5’
Sifflet
1’
Mixtuur
IV-V sterk
Quintina
3’ + 1½’ bas
Cornet
IV sterk, discant
Sexquialter
II sterk, discant
Trompet
16’ bas / discant
Trompet
8’ bas / discant
Pedaal (C-d’)
Subbas
Octaaf
Bazuin
Trompet

Rugwerk (C-d’’’)
Bourdon
Prestant
Baarpijp
Quintadeen
Holpijp
Fluit travers
Octaaf
Roerfluit
Salicionaal
Octaaf
Woudfluit
Gemshoorn
Flageolet
Sexquialter
Vox Humana

16’
8’
8’
8’
8’
8’ discant
4’
4’
4’
2’
2’
2’
1’
2 sterk, discant
8’

16’
8’
16’
8’

Koppels
HW + BW
Ped + HW
Hoofdwerk en Bovenwerk beschikken elk over een eigen tremulant

MONNICKENDAM – Grote Kerk

MATTHIAS HAVINGA

Woensdagavond 10 augustus 2022, 20:00 uur
‘Gerstenhouwer-Rigter orgel’

Matthias Havinga

Toelichting op het programma

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)

Praeludium en Fuga in d

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Sonata II c-moll
Vivace – Largo – Allegro
BWV 526
Wir glauben all’ an einen Gott, Vater
A 2 Clav. E Pedale doppio
BWV 740

Christiaan Winter
(1967)

César Franck
(1822-1890)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Leeftocht - Suite voor orgel (2021)
Estampie
Pavan
Jig
Minimal dance
Passacaglia
Pastorale

Pièce d'orgue
BWV 572

GEEN PAUZE TIJDENS HET PROGRAMMA. NA AFLOOP GELEGENHEID
VOOR NAPRATEN EN WAT TE DRINKEN

MATTHIAS HAVINGA is concertorganist en pianist, hoofdvakdocent orgel aan het
Conservatorium van Amsterdam, liturgisch organist van de Oude Kerk Amsterdam en
organist-titulair van de Ronde Lutherse of Koepelkerk Amsterdam. Hij studeerde
summa cum laude af bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van
Amsterdam, waar hij ook zijn pianodiploma behaalde bij Marcel Baudet. Aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij kerkmuziek bij Jos van der Kooy
en Theo Goedhart. Matthias won prijzen op verschillende internationale
orgelconcoursen en is wereldwijd actief als concertorganist. Hij concerteerde in
talloze Europese landen, Rusland, de USA en Zuid-Amerika, en soleerde bij
gerenommeerde koren en orkesten
als het Nederlands Kamerkoor en het
Radio
Filharmonisch
Orkest.
Daarnaast geeft hij masterclasses
over de hele wereld. Zijn CD's
‘J.S.Bach
Italian
Concertos’,
‘Passacaglia’, ‘Dutch Delight’ en
‘Mendelssohn - Organ Works’,
uitgekomen bij Brilliant Classics,
werden door pers en publiek lovend
ontvangen. Ook onderhoudt hij een
veelbezocht
Youtube-kanaal.
Matthias speelt graag de hele
breedte van het orgelrepertoire, van
middeleeuwse tot 21e eeuwse
muziek en alles daar tussenin.
Daarnaast combineert hij het orgel
graag met andere musici. Samen
met blokfluitiste Hester Groenleer
vormt hij een vast duo, dat streeft
naar vernieuwende, verrassende
programma’s
die
ondanks
ongebruikelijk
repertoire
toch
toegankelijk en gevarieerd zijn.

(foto Sarah Wijzenbeek)

OOSTHUIZEN – Grote Kerk

DAVID JANSEN

Woensdagavond 17 augustus 2021, 20:00 uur

‘Middentoon orgel – 1521?’

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)

William Inglot
(1554-1621)
Johann Kaspar Kerll
(1627-1693)
Pablo Bruna
(1611-1679)

Ricercare

The Leaves bee greene

Passacaglia

Tiento sobre la letania de la Virgen
2o tono por G sol re ut

PAUZE
Johann Kaspar Kerll
Johann Jakob Froberger
(1616-1667)

Capriccio sopra il cucu
Canzona V
FbWV 305
Toccata V
Da sonarsi alla Levatione
FbWV 105
Cappriccio VIII
FbWV 508

François Couperin
(1668-1733)

Uit Pièces de Clavecin troisième Livre,
quatorzième Ordre :
- Le Rossignol en amour
- La Julliet
-Le Petit-Rien

Waarde concertbezoeker,
Een mooi concertprogramma verzinnen voor het orgel in Oosthuizen is misschien
meer dan voor andere instrumenten een hele uitdaging. Een aantal beperkingen zoals
het ene klavier met een beperkt aantal toetsen (vooral in de laagte) en de speciale
stemming (1/4 komma middentoons) maken dat lang niet alle muziek, zelfs uit de
ontstaans geschiedenis van dit specifieke orgel, er zomaar op te spelen is en goed
zal klinken. Maar wat er op te spelen is klinkt dan wel geweldig.
Ik heb geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen waaraan ik zelf al
spelend veel plezier zal beleven en hopelijk u als luisteraar ook.
Het concert open ik met de Ricercare van Jan Pieterszoon Sweelinck. Een
monumentale compositie van Nederlands grootste componist. Bij latere componisten
zou het stuk de titel ‘Fuga’ hebben meegekregen. We steken over naar Engeland en
gaan naar Sweelincks tijdgenoot William Inglot. Van hem speel ik een dans, een
Gallairde over “The leaves bee greene” zoals overgeleverd in het Fitzwilliam Virginal
Book.
We maken nu een sprong in de tijd van ruim twee generaties en komen bij de
Passacaglia, een langzame statige dans, van Johann Kaspar Kerll. Kerll was een
invloedrijk componist en musicus en werkte o.a. in Wenen en in Brussel aan het hof
van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden.
Van de blinde Spaanse organist Pablo Bruna speel ik tot slot voor de pauze een
preludium over de Litanie van de heilige Maagd Maria. Hierbij maak ik gebruik van
een ‘special feature’ van het orgel in Oosthuizen: het register sexquialter dat alleen in
het bovenste deel van het klavier klinkt. Hiermee is het mogelijk twee stemmen of
stemgroepen elk een totaal verschillende klankkleur te geven net als op een orgel met
meerdere klavieren.
Na de pauze is er aandacht voor het gezang van een aantal vogels. De Koekkoek
horen we in het Cappricio van Kerll.
Ook in de 14e klavecimbel suite van François Couperin worden een aantal vogels
muzikaal verbeeld. De suites van deze frans barokke klaviergrootmeester en
componist zijn helemaal voor het klavecimbel gedacht, maar bij een aantal delen
suggereert hij dat ze ook op een ander instrument goed zouden kunnen klinken. Deze
suggestie staat onder meer bij Le rossignol en amour (de verliefde nachtegaal) en la
Julliet.
De Zuid-Duitse Johann Froberger liet een omvangrijke klavieroeuvre na waarin de
Italiaanse invloeden van zijn leermeester Frescobaldi goed te horen zijn. Van hem
speel ik een eenvoudige 3-delige Canzona, een toccata voor het magische moment
van de Elevatie in de Rooms Katholiek Mis en een Cappriccio met veel chromatiek.
© David Jansen

DAVID JANSEN
David Jansen groeide op in een familie van musici en kreeg zijn eerste zang-,
klavecimbel- en orgellessen op jonge leeftijd. Later studeerde hij aan de conservatoria
van Utrecht en Den Haag, bij Jan Welmers en Leo van Doeselaar. Masterclasses
volgde hij bij onder anderen Ton Koopman. David Jansen was winnaar van diverse
concoursen; zo sleepte hij in 2000 een
eerste prijs in de wacht tijdens het
Internationaal Orgelconcours Nijmegen.
Sindsdien heeft hij een drukke agenda als
solist, continuospeler en begeleider. Zijn
repertoire
beslaat
vijf
eeuwen
muziekgeschiedenis. Zijn voorkeur gaat uit
naar composities uit de Barok en de
twintigste eeuw. David Jansen speelt
regelmatig bij bekende gezelschappen als
het
Radio
Filharmonisch
Orkest,
Amsterdam Sinfonietta, het Nederlands
Kamerorkest
en
het
Nederlands
Kamerkoor. Hij ging op tournee naar podia
in
bijvoorbeeld
Duitsland,
Spanje,
Tsjechië, Kroatië, Bolivia en Peru.

Grote Kerk - Oosthuizen

OOSTHUIZEN - Grote Kerk
Orgel van onbekende herkomst met zeer oud pijpwerk, mogelijk uit de 15 e eeuw
stammend. Waarschijnlijk is het orgel in Oosthuizen rond 1670 geplaatst door Pieter
Backer.
Het manuaal heeft een omvang van iets meer dan
3 octaven (F,G,A - g’’, a’’). Er is geen pedaal.
Bourdon
Praestant
Octaaf
Quint
Woudfluit
Mixtuur
Sexquialter
Tremulant

16’
8’
4’
3’
2’
II-III sterk
II sterk, discant

Middentoon-temperatuur
ca ¾ toon boven a’ = 440 Hz

EDAM – Grote Kerk

WILLEM POOT

Woensdagavond 24 augustus 2021, 20:00 uur
‘Smit-orgel’

Dieterich Buxtehude
(1637 - 1707)
Louis Couperin
(1626 - 1661)
Henry Purcell
(1659 - 1695)
Louis Marchand
(1669 - 1732)

Praeludium und Fuge in g

Chaconne in d

Voluntary for double organ in d

Dialogue en Ut majeur

PAUZE
Johann Ludwig Krebs
(1713) - 1780)
Carl Philipp Emanuel Bach
(1714 - 1788)
Johann Philipp Kirnberger
(1721 - 1783)

Johann Christoph Kühnau
(1735 - 1805)
Christian Gotthilf Tag
(1735 - 1811)
Johann Christoph Kellner
(1736 - 1803)
Johann Ludwig Krebs
(1713 - 1780)
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Eine Nachahmung der Nachtigall

Wer nur den lieben Gott lässt walten
‘’
‘’
‘’
‘’

Fuga in g

Partita: Sei gegrüsset, Jesu gütig
(Lüneburg-versie)

Het orgel in Edam is een instrument dat zeker beperkingen heeft. Het ontbreken van
een vrij pedaal, de niet-gelijkzwevende stemming… Echter, weet de organist zich
aan te passen, dan geeft het heel veel terug. Het heeft een ongekende
klankschoonheid!
De twee klavieren hebben elk hun eigen karakter, maar die karakters zijn ook heel
goed te combineren. Qua repertoire moet de organist zich weten te beperken. Maar
dan blijkt het orgel toch meer te kunnen dan je in eerste instantie zou verwachten.
Oud-Nederlandse muziek gaat prima. Alleen bestaat daar niet zo veel van. In het
Noord-Duitse repertoire is wel het nodige te vinden, zolang er maar geen specifieke
eisen zijn qua klank van het pedaal.
Franse muziek… dat is wel een uitdaging. De Franse muziekliteratuur biedt veel
prachtigs. En het is tegelijk ook een uitdaging aan de organist… om het orgel Frans
te laten spreken!
Wanneer je als luisteraar (en als organist) genoegen neemt met het Nederlandse
accent van het orgel, dan ligt eigenlijk heel Europa open. Tenminste, zolang je je als
organist weet te beperken tot hetgeen het orgel te bieden heeft daarvoor. En dat is
toch eigenlijk best veel!
Het is een prachtig orgel en dat zal ook blijken, deze avond.
© Willem Poot 2022

WILLEM POOT studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam orgel bij
Albert de Klerk. Tevens studeerde hij Theorie
der Muziek. Daarna was hij docent
Muziektheorie en Muziekgeschiedenis aan
diverse conservatoria. Hij geeft concerten in
binnen- en buitenland en maakte diverse radio, plaat- en CD-opnamen. Hij heeft ook jarenlang
gewerkt als producer bij CD-opnamen. Hij is
continuo-speler in het ensemble Barok langs de
Vecht. Daarnaast geeft hij lezingen en werkt als
publicist, arrangeur en muziekuitgever. Voorts
doet hij onderzoek in bibliotheek-archieven.
Muziekstukken die hij daar terugvond worden
soms door hem uitgegeven, of staan inmiddels
op het repertoire van Ensemble Barok langs de
Vecht.

Jonge orgelspelers gezocht!
Het project StayTuned.nu

Noord-Holland herbergt prachtige orgels. Er zijn volop concerten om ze te beluisteren. Nog
wel... want: wie bespeelt die orgels nog over zo’n 15, 20 jaar? Het is anno 2022 niet meer
vanzelfsprekend dat een kind het orgel überhaupt leert kennen. Daarvoor zijn gerichte
activiteiten nodig. En ook om als tiener de mooie hobby van het orgelspelen vol te houden en
niet in een isolement te geraken. Bovenstaande overwegingen bracht Peter Ouwerkerk op het
idee voor het tienerproject StayTuned.nu. Hoe los je dat isolement van orgelspelende tieners
op? Door ze bij elkaar te brengen!
De initiatiefnemers achter StayTuned.nu zijn ervan overtuigd dat, als het lukt orgelspelende
pubers bij het uitoefenen van hun hobby met elkaar in contact te brengen, meer van hen zullen
blijven orgelspelen. Laat kinderen hun liefste hobby samen uitoefenen, en ze houden het vol!
Om dit voor elkaar te krijgen,
gaat StayTuned.nu verspreid
over het jaar in heel Nederland
op
deze
leeftijdsgroep
toegespitste
inspirerende
activiteiten organiseren. Niet
als
vervanging
van
de
privélessen, integendeel. Het
zijn activiteiten die plaatsvinden
als aanvulling op de lessen van
de eigen orgeldocent.
Al vanaf een vroeg stadium is
Jeroen Koopman bij het
bijzondere project betrokken.
Samen organiseren Peter Ouwerkerk en Jeroen Koopman, bijgestaan door een breed
samengestelde Adviescommissie, drie keer per jaar in de schoolvakanties een excursie naar
steeds een ander indrukwekkend orgel, waarbij bekende Nederlandse en internationale
toporganisten de tieners komen coachen en lesgeven. Daarbij horen natuurlijk ook sociale
activiteiten waardoor de jongeren elkaar en de docenten goed leren kennen. Op 7 mei zijn we
al begonnen met onze eerste excursiedag in Rotterdam en van 15 t/m 19 augustus zullen we
met de tieners een zomercursus houden in Groningen!
Op de website www.staytuned.nu is alle informatie over
het project, de Stichting, de culturele ANBI-status en ook
de programmering van de activiteiten te vinden. Kent u
orgelspelende tieners die mee willen doen? Aanmelden
kan door een mail te sturen naar info@staytuned.nu. Via
de website kan worden ingeschreven op de Nieuwsbrief,
een van de manieren om van de laatste ontwikkelingen
direct op de hoogte te worden gesteld.
www.staytuned.nu
Jeroen Koopman en Peter Ouwerkerk

Stichting Orgelkring Waterland
De Stichting Orgelkring Waterland is opgericht op 17 april 1974. De stichting is
voortgekomen uit de Vereniging van Orgelvrienden. Deze vereniging werd in 1947
opgericht met als specifiek doel de organisatie van concerten op het Garrels-orgel.
De doelstellingen van de stichting zijn echter ruimer en beogen het in bekendheid
brengen van de orgels, volgens de statuten ‘niet zijnde draaiorgels’, in de gehele regio
Waterland (en iets daarbuiten).
U kunt het werk van de Stichting Orgelkring Waterland steunen door DONATEUR te
worden. Voor een minimum donatie van € 10,00 per jaar blijft u op de hoogte van de
activiteiten van de stichting en ontvangt u korting op de toegangsprijzen van de
concerten. Bovendien helpt u de continuïteit veilig te stellen van de orgelconcerten in
deze regio.
NL12INGB0003152401
Stichting Orgelkring Waterland

Waterlands Orgelfestijn 2022
De Stichting Orgelkring Waterland heeft besloten het initiatief ‘Waterlands
Orgelfestijn’ tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De traditionele
zomerserie wordt daartoe omgevormd. Aan die zomerserie verandert niet zoveel, zij
het dat voortaan elk zomerconcert op een ander orgel plaatsvindt. De concerten
blijven op de woensdagavonden, aanvang 20.00 uur.
Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u in op de nieuwsbrief op onze website.
De toegangsprijzen bedragen:
€ 12.00 - volwassenen
€ 8.00 - donateurs
Kinderen tot 12 jaar gratis, mits onder begeleiding van een volwassene.
Secretariaat:
Peter Hengstman
Delfland 37
1447 AX Purmerend
e-mail: info@orgelkringwaterland.nl
www.orgelkringwaterland.nl
www.facebook.com/stichting.orgelkringwaterland

