
ProgramÍÏlà! Zaterdag 5 oktober 2019
Dogvoorzitter: Prof Dr. M.P.von Overbeeke -'t Horde/Elburg.

09.30 uur - 1.0.00 uur: Ontvangst met Koffie in het Orgelmuseum.

10.00 uur - L0.30 uur: lnleiding: 'Wat is de taak en invloed van de
Rijks-orgeladviseur bij orgelrestauraties'? lnleider: Drs. Wim Diepenhorst.

10.30 uur - 11.00 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.

11.00 uur - 11.15 uur: koffiepauze.

1í..30 uur - 12.00 uur: lnleiding: 'Wat wordt er van de Orgelbouw verwacht in

de komende jaren ?' lnleider: ir. Hans Reil - Dir. orgelmakerij Reil - Heerde.

12.00 uur - L2.30 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.

12.45 uur - 13.30 uur: Gemeenschappelijke lunchpauze.

13.45 uur: Excursie naar een aantal interessante en verschillende orgels
o.l.v. Maarten Seijbel m.m.v. een aantal organisten. Deze excursie wordt
gezamenlijk met een bus gemaakt, maar deelname met eigen
vervoer is uiteraard ook mogelijk.

17.00 uur: Einde symposium. Na de laatste te bezoeken kerk
en orgel keert de bus weer terug naar Elburg.

Deelna mekosten gehele symposium € L25,- (i ncl. koffi e's, I u nch es, b uffette n,

busvervoer excursiedag.) Deelname per dag is ook mogelijk: kosten € 45,-.
Deelname uitsluitend na vooraf schriftelijke aanmelding via email:
info@nationaalorgelmuseum.nl onder opgave welke dag men wil deelnemen.
Deelnamekosten s.v.p. gelijktijdig met de aanmelding te voldoen op rek.no.
NL 47 Rabo 0323 181.287 t.n.v. Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum
Elburg o.v.v. deelname symposium. ln Elburg en Nunspeet zijn voldoende
overnachtingsmogel ijkheden. I nl. bij de VVV-kantoren tel. : 0525-681341
of 0341-274747. Max.aantal deelnemers: 50.

Deze brochure werd gesponsord door
Aannemingsmaotschoppij Van Gelder B.V. - Elburg.
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Ondanks de steeds weer terugkerende
berichten dat het orgel niet meer zo

geliefd is als vroeger, hetgeen zou

blijken uit het teruglopend aantal
bezoekers bij orgelconcerten, en de
vele kerksluitingen, zijn e6ook nog

veel positieve berichten.

Nog nooit heeft het orgel zo in de
publieke belangstelling gestaan als

op dit moment, hetgeen mag worden
afgeleid uit de vele orgelconcerten
die elke zomer in ons land worden
gegeven, de vele publicaties over het
Koninklijk instrument die verschijnen
evenals de stroom van bijzondere
orgel-cd's, de vele orgelexcursies en

orgelreizen die georganiseerd worden,
en niet te vergeten de diverse orgel-
concoursen met dikwijls een groot
aantal, veelal jongere, deelnemers.
Natuurlijk zijn er omtrent het nog bij
velen geliefde instrument, ook zorgen.

Wat te doen met de orgels na de vele
kerksluitingen, hoe krijgen we, met
name de jeugd weer naar een orgel-
concert, hoe kunnen we de kerken
en orgels weer meer in de publieke
belangstelling brengen? Allemaal
vragen die ons bezighouden en die
uitvoerig aan de orde zullen komen
op het symposium dat van donderdag
3- tot en met zaterdag 5 oktober 2019
in het Nationaal Orgelmuseum in

Elburg wordt gehouden. Het volledige
programma vindt u in deze folder.

Hopelijk komt u ook.
We rekenen op uw komst.

Programma:
Donderdag 3 oktober 2019
Do gvoo rzitte r : D r s. Ee I co E I ze n g a - Ape I d oo rn.

14.00 uur - L4.30 uur: Begroeting van de

deelnemers aan het symposium in de

Refter van het Museum Elburg (v.m.

Agnietenklooster) - J ufferenstraat 6.

14.30 uur - 14.50 uur: Welkomstwoord
door de burgemeester van Elburg,

dhr. I r.J.N. Rozendaal.

14.50 uur - 15.00 uur: Uitéénzetting doel
van het symposium door Maarten Seijbel,
mede-conservator Nat.Orgelmuseum.

15.00 uur - 15.30 uur: lnleiding: "Het orgel
in Nederland in het dagelijks leven" lnleider
Prof dr. Fred van Lieburg - Dordrecht.

15.30 uur - 16.30 uur: Aperitief in de kelder
van het Museum Elburg.

17.00 uur -17.45 uur: Openingsconcert in de

Grote of St. Nicolaaskerk - Elburg,

Organist: Henk Verhoef - Amsterdam.

18.15 uur - 19.45 uur: Buffet in Restaurant
"De Haas" - Jufferenstraal2t - Elburg.

20.00 uur - 20.30 uur: Lezing in de 'Boonzaal'
van het Nationaal Orgelmuseum aan de Van

Kinsbergenstraat 5. Onderwerp: "Heeft het
Orgelconcert nog een toekomst ?" lnleider:
Jos v/d Kooy, oud-stadsorganist van Haarlem.

20.30 uur -2l.OO uur: Bespreking/discussie
van/over het gehouden onderwerp.

21.00 uur -ZL.!S uur: Afsluitende bespeling
van het drie-klaviers Leeflang- orgel in de
'Boonzaal' door Jos van der Kooy.

21.15 uur: Afsluitende borrel in

de halvan het Museum.

PfOgfamfilàl vrijdag 4 oktober 2019
Dogvoorzitter: Prof. dr. Doeke Post - Wezep.

9.30 uur - 10.00 uur: Gemeenschappelijk koffiedrinken in het Nationaal Orgelmuseum.
10.00 uur - 10.30 uur: lnleiding: 'Orgelrestauraties en kerkelijk toezicht'
lnleider: Dr. Jan Dirk Wassenaar - Herv. Predikant Hellendoorn
en voorzitter van de commissie Orgelzaken van de PKN.

10.30 uur - 11.00 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.

11.00 uur - 11.30 uur: Koffiepauze.
11.30 uur - 12.00 uur: lnleiding: 'Kerksluitíngen
en behoud monumentale Orgels"' lnleider: Robert Helder,
voorzitter van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland - Nijmegen.
12.00 uur - L2.30 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.
12.30 uur - 14.00 uur: Gemeenschappelijke lunchpauze.
14.00 uur - 14.30 uur: lnleiding: 'Het publieke gebruik van Kerk en Orgel'
lnleider: Drs. Eelco Elzenga - Apeldoorn -mede-conservator Nationaal Orgelmuseum.
14.30 uur - 15.00 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.

15.00 uur - 15.30 uur: Koffie/theepauze.
15.30 uur - 16.00 uur: lnleiding: 'Welke verschillen zijn opvallend in de orgelcultuur
tussen België en Nederland'? lnleider: Jan van Mol, organist/orgelhistoricus, Antwerpen.
16.00 uur - 16.30 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.
15.30 uur - L7.30 uur: Rondwandeling in groepjes (met gidsen) door het Orgelmuseum,
tevens gelegenheid voor deelnemers de orgels te bespelen.

17.30 uur - 18.15 uur: Aperitief in het Orgelmuseum.
18.30 uur - 19.45 uur: Gemeenschappelijk buffet in Restaurant 'De Haas'.

20.00 uur - 20.15 uur: Korte inleidende orgelbespeling in het Orgelmuseum.
20.15 uur - 20.45 uur: lnleiding: 'Hoe ver mag een orgelmaker gaan in het doen
van concessies, met name bij restauraties van historische orgels'?
lnleider: Henk Verhoef, organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam en orgeladviseur.
20.45 uur - 2L.15 uur: Bespreking van het onderwerp met de deelnemers.
21.15 uur: Afsluitende borrel.
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