We bezoeken de orgels in Altenbruch, Cappel,
Dornum, Norden, Osteel en Weener
en het orgelmuseum in Weener.

Een korte orgelreis naar noord-west Duitsland met de luxe touringcar
van Brouwer's tours en onze vaste chauffeur Niels.
Orgelreizen, Burg. Timmermanslaan 127, 3481 BR Harmelen. Tel: 0348 444 780
email: acg.lekkerkerker@planet.nl website: www.orgelreizen.nl telefoonmobiel 06 46 375 104

De orgelbusreis 2019 tussen Hemelvaart en Pinksteren is een reis van 3 dagen naar Ostfriesland.
De reis vindt plaats op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 juni, dus net voor Pinksteren.

In dit gebied zijn vele historische orgels te vinden, waaronder die van Arp Schnitger, die in
2019 200 jaar geleden is overleden. We bezoeken mede daarom 3 door hem gebouwde orgels,
met daarnaast orgels van o.a. Klapmeyer, Edo Evers en Von Holy.
U krijgt 6 orgelconcerten, te geven door gastorganisten.
De eerste 15 inschrijvers op deze orgelreis kunnen 4 van de bezoeken orgels bespelen.
Reisleidster is Hennie Lekkerkerker.
Uitvoerige beschrijvingen van het dagprogramma en de orgels komen t.z.t. in de reisgids.
Dag 1 - woensdag 5 juni
Per luxe VIP touringcar vertrekken we om 7.30 uur vanuit
Harmelen, vervolgens naar Utrecht NS-station (uitgang
Jaarbeurs) en Hengelo. Vandaar uit rijden we naar de
Warnfried Kirche in Osteel. Thiemo Janssen geeft een
concert op het door Edo Evers uit Groningen in 1619
gebouwde orgel. Dit orgel is het oudste bespeelbare orgel
in Ostfriesland.
Na het concert gaan we naar de Ludgerikirche in Norden, waar
Thiemo Janssen, organist in deze kerk, een concert zal geven op het
3 klaviers Schnitgerorgel. Aansluitend kunnen we luisteren naar de
15 aangemelde orgel spelende deelnemers.
Het orgel, waarbij de pedaaltoren los van de hoofdkas staat, werd in
1688 gebouwd door Arp Schnitger. Schnitger gebruikte bij de bouw
pijpwerk uit het oude orgel, gemaakt door De Mare (1566/1567) en
aangepast door Evers (1616/1618). In 1692 werd het orgel door
Schnitger uitgebreid met een bovenwerk.
Zie ook de foto op de voorpagina van deze brochure.
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Daarna vertrekken we naar een restaurant in Norden, waar we om 18:15 uur het 3 gangendiner
hebben. Na afloop gaan we naar het hotel in Oldenburg.
Dag 2 - donderdag 6 juni
Na het ontbijt rijden we naar de St.Nikolai kirche in Altenbruch. Om 9.30 uur zal Anna Scholl, organiste aldaar, een
concert geven op het Klapmeyer orgel, gebouwd in 1730,
waarbij gebruik gemaakt werd van pijpwerk van voor 1647.
Aansluitend spelen de 15 aangemelde orgel spelende
deelnemers.
Daarna vertrekken we naar de
St.Petri und Paul kirche in Cappel.
We kunnen hier om 14:00 uur
luisteren naar een concert door
Rudolf Kelber, oud organist van de St. Jacobikerk in Hamburg.
Aansluitend spelen de aangemelde orgel spelende deelnemers. Het
orgel werd door Arp Schnitger in 1680 gebouwd voor de kerk van
het Johannesklooster in Hamburg. In 1816 werd het overgeplaatst
naar de nieuw gebouwde kerk in Cappel. De oude kerk was,
inclusief orgel, in 1806 afgebrand.
Het orgel is o.a. bekend van de Bachopnames door Helmut Walcha.
Aan het einde van de dag vertrekken we naar het hotel, waar we
ook het diner hebben.
Dag 3 - vrijdag 7 juni
Na het ontbijt rijden we naar Dornum en bezoeken daar de Sankt
Bartholomäus-Kirche. Eerst luisteren we naar een concert door
Thiemo Janssen op het Gerard von Holy orgel, daarna spelen de 15
aangemelde organisten. Von Holy bouwde het 3 klaviers met pedaal
orgel in 1710 en maakte gebruik van pijpwerk uit het vorige orgel.
Vervolgens gaan we naar het Organeum in Weener, een
orgelmuseum waar een aantal kabinet- en bureau-orgels staan
opgesteld. We krijgen hier een rondleiding o.l.v. Ludolf Heikens.

Als laatste lopen we naar de Georgskirche, een
straat verderop. Daar zal Ludolf Heikens voor
ons een concert geven op het Schnitgerorgel uit
1710. In 1782 werden door Johann Wenthin de
pedaaltorens aan het orgel toegevoegd
waardoor het orgel een vrij pedaal kreeg.
Om 17:45 uur vertrekken we naar Nederland met een stop in Hengelo (19:30 uur), Utrecht
(21:30 uur) en Harmelen (22:00 uur). Genoemde tijden zijn afhankelijk van de verkeersdrukte.
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Geheel inclusief:
- 2x overnachting in een hotel in Oldenburg
- 2x ontbijt
- 2x 3-gangendiner
- Vervoer per luxe bus Brouwer's tour
- 6 orgelconcerten door gastorganisten
Exclusief:
- Overige verzorging
- Dranken
- Reis- en annuleringsverzekering
Data en prijzen:
- Woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni 2019
- Op basis van 2 persoonskamer € 425,- p.p.
- Op basis van 1 persoonskamer € 450,- p.p.
- Betaling kan in 2 termijnen
Meenemen:
- Geldig paspoort of identiteitskaart
Eventuele wijzigingen zijn voorbehouden.
Door de eerste 15 aangemelde spelende organisten
kan gespeeld worden in Norden, Altenbruch,
Cappel en Dornum.

Cappel – Ev. Kirche Sankt Petri und Sankt Paul

- - (dit opsturen) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSCHRIJFFORMULIER ORGELREIS 2019 NAAR OSTFRIESLAND
Naam :…………………….………………….………… Voornaam: …....……………………..
Adres: ………………………....…… Postcode: …………... Woonplaats: …………………….
E-mail: ………………………..…..… Tel.:……………….... Geb. datum: …………………….
schrijft zich in voor de orgelbusreis 2019 naar Ostfriesland
op basis van 2-persoonskamer

0

op basis van 1-persoonskamer

0

(aankruisen a.u.b.)

Gegevens 2e pers. Naam :……........………………...………. Voornaam: ……………………..
Adres: ………………………....…… Postcode: …………... Woonplaats: …………………….
Handtekening voor akkoord:

Organisatie:
Stichting Orgelprojecten Hollandse improvisatiekunst (B.T. laan 127 3481 BR Harmelen)

