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Intro
De zomervakantie is bijna voorbij en ook de Orgelkring neemt de draad weer
op met een concert op dinsdag 12 september om 20.15 uur in de Hervormde
Kerk van Waspik, het vijfde in de serie van 2017. Die avond concerteren de
organiste Tannie van Loon (programma nog niet bekend) en het Nieuw
Saxofoonkwartet uit Den Bosch, o.l.v. Olav Dorst, met muziek van Scarlatti,
Stravinsky, Mozart, Debussy, Borodin en Weill. Na afloop is er de mogelijkheid
om onder het genot van een drankje in het naast de kerk gelegen Hervormd
Centrum na te praten met de musici en het bestuur van de SOW, eventueel ook
over uw concertwensen voor het komende jaar.
Op zaterdag 7 oktober vindt het laatste concert van de serie plaats om 20.00
uur in de Hervormde Kerk van Sprang.
Bekende organisten overleden
*Op 24 juni is organist Wim van
Beek uit Groningen overleden.
Vanaf 1956 tot 2016 was hij
organist van de Martinikerk te
Groningen. Stef Tuinstra en Sietze
de Vries volgen van Beek per 1
september 2017 op.
Makers van het Martini-orgel waren o.a. de 18e eeuwse orgelbouwers Arp
Schnitger, Franz Casper Schnitger en Albertus Hinsz.

*De Italiaanse organist Liugi Ferdinando Tagliavini
overleed op 11 juli op 87-jarige leeftijd. Hij was
orgelleraar aan de conservatoria van Bologna,
Bolzano en Parma. Vanaf 1959 gaf hij vele jaren
cursussen aan de Zomeracademie van het
Internationale Orgelfestival Haarlem.
*Mgr. Jan Valkestijn overleed op 16 juni in de leeftijd van bijna
89 jaar. De Haarlemmer was musicus, componist en priester.
Vanaf 1963 was hij rector cantus van de kathedrale Basiliek
Sint-Bavo. Hij schreef vele liturgische composities en in de
liedbundels van de Rooms-Katholieke kerk is hij dan ook rijk
vertegenwoordigd.

Nieuw orgel in Tivoli Vredenburg en Orgelpark Amsterdam
In de Grote Zaal van
Vredenburg wordt op
vrijdag 25 augustus een
nieuw barokorgel in
gebruik genomen. Het
instrument is gebouwd
door Gebr. Van Vulpen
onder advies van Peter
van Dijk. Al jaren geleden
werden de eerste plannen ontwikkeld, maar niet uitgevoerd. Pas in 2012 werden
ze weer uit de kast gehaald en nieuw leven ingeblazen. Op internet vindt u nog
veel meer informatie als u zoekt op tivoli orgel .
Het Orgelpark krijgt in het najaar van 2017 een nieuw barokorgel. Het wordt
gebouwd door de orgelmakers Elbertse uit Soest. Straks kan het instrument op
twee plaatsen worden bespeeld (niet gelijktijdig): op 18e-eeuwse wijze of met
behulp van 21ste-eeuwse digitale technologie door het orgel aan te sluiten op de
vrijstaande speeltafel van het Sauer-orgel, dat in 2011 werd geplaatst in het
Orgelpark in de voormalige Parkkerk aan het Vondelpark. In totaal staan in
Orgelpark op het eind van dit jaar vijf instrumenten nl. het Sauerorgel, van
Leeuwen-orgel, Verschueren-orgel, van Straten-orgel en Elbertse-kistorgel.

Open Kerkendag Noord-Brabant
Op 26 november wordt door de Brabantse Hoeders de Brabantse Open Kerkendag
georganiseerd. Het streven is om op die zondag zoveel mogelijk kerken –
katholiek en protestant – te openen.
Voor informatie: www.openkerkenbrabant.nl

Hanzesteden - Orgeltocht
Zaterdag 4 november 2017 wordt de bekendste orgeltocht van
ons land alweer voor de 37e keer gehouden. Op het
bezoekprogramma staan de orgels in de Grote of St.
Stevenskerk van Nijmegen, de Evangelische Kerk en de St.
Viktor-Dom in Xanten (Dld). Voor deze bijzondere orgeltocht
zal zeker weer veel belangstelling bestaan. U kunt de folder
met alle gewenste inlichtingen aanvragen bij:
m.seijbel.1@kpnmail.nl of tel. 0525-681486.
orgel St. Viktor Dom

Orgelmuseum Elburg
In het prachtige Orgelmuseum te Elburg kunt u tot en met 30 september 2017
een expositie bezoeken van kerkinterieur-schilderijen van Henk Terwal uit Oss.
Het schilderen van kerkinterieurs begon ooit o.a. met P.J. Saenredam (15971655). Recent is het museum verrijkt met een bijzonder orgel: een reconstructie
van het Gents retabelorgel. De orgelmakerij Van der Putten-Stapelmoor (Dld)
maakte in opdracht van het Orgelmuseum een
reconstructie van het instrument zoals dat is
afgebeeld op het beroemde altaar-retabel
“De aanbidding van het Lam Gods” door de
gebroeders Hubert en Jan van Eyck uit 1432 in
de Sint-Baafskathedraal in Gent.
Info Orgelmuseum: Tel. 0525-684220.
E-mail: info@nationaalmuseum.nl

Tango’s op orgel-cd door Aart Bergwerff
Dansen op orgel gespeeld zijn niet ongebruikelijk in de orgelliteratuur. LefébureWely, Jehan Alain en David Liddle schreven o.a. composities in een bepaalde
dansvorm. De Zwitser Guy Bovet (1942) was wellicht een van de eersten die
tango’s op het orgel uitvoerde. Dat deed hij in 2000 met zijn 12 Tangos
ecclesiasticos.
Op 29 oktober presenteert de Nederlandse organist Aart Bergwerff in het
Orgelpark een CD ‘Mi Corazón’ met daarop zes tango’s. De presentatie gebeurt
met Carlos & Mirella, professionele tangodansers uit Argentinië. Bergwerff raakte
geïnteresseerd in het spelen van tango’s op orgel n.a.v. de huwelijks-dienst van
koning Willem-Alexander en koningin Maxiama in 2002. Organist Bergwerff
speelde op 15 april 2015 op het orgel van de St. Jan te Waalwijk.
Orgels in Noord-Brabant
Het orgel van de R.K. Kerk van de H. Johannes de Doper in
Oosteind (nabij Oosterhout) is in 1860 gebouwd door de
Gebr. van der Aa als een orgel met 14 registers, één manuaal
en aangehangen pedaal.
In 1954 werd het orgel verbouwd tot een tweeklaviers
instrument met vrij pedaal door de Gebr. Vermeulen uit
Weert. Verder werden nog de windladen en mechanieken
vervangen door electro-pneumatische kegelladen.
In 1974 en 1995 werd het orgel door de Gebr. Vermeulen wederom
onderhouden. Het hoofdwerk bevat acht registers, het zwelwerk vijf en het
zelfstandig pedaal twee. Het orgel is voorzien van fraai houtsnijwerk met tevens
een beeld van Koning David op de middentoren.
Opvallend is dat het uiterlijk van het orgel veel
gemeen heeft met het Loret-orgel van Waspik uit
1846 en tevens met het Loret-orgel in Udenhout
(1868) , dat een ouder van Hirtum orgel verving.
orgel Oosteind

orgel Waspik

Bron: Nationaal instituut voor de orgelkunst.

orgel Udenhout

