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JANUARI
Zaterdag 18 januari 20.15 uur
€ 17,50/10,00
ORGEL SOLO: THOMAS LACÔTE
De titulair organist van de Sainte-Trinité  

uit Parijs maakt zijn opwachting in het  

Orgelpark met een programma dat bestaat 

uit eigen composities, improvisaties en 

(nog) niet uitgegeven werk van zijn voor-

ganger Olivier Messiaen.

Zaterdag 25 januari 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: TON KOOPMAN
Ton Koopman, oude muziek-specialist van 

het eerste uur, bespeelt het Utopa Barok-

orgel in een programma met werken van 

onder anderen Dietrich Buxtehude, Pablo 

Bruna en Johann Sebastian Bach.

Zaterdag 1 februari 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL EN ELEKTRONICA: NON 
TOCCO
Jan-Bas Bollen, compositie en  
elektronica
Jacob Lekkerkerker, orgel
Componist Jan-Bas Bollen presenteert 

composities voor ‘digitale theremin’: door 

handbewegingen komt het Utopa Barok- 

orgel tot klinken. Deze spectaculaire stuk-

ken worden gecombineerd en afgewisseld 

met improvisaties door Jacob Lekkerkerker.

FEBRUARI
Zondag 2 februari 14.15 uur
€17,50/10,00
MUZIEKTHEATER: TEO JOLING
Teo Joling, spel
Guus Janssen, orgels
Watching Music is de geschiedenis van  

42 jaar Nederlands muziektheater door Teo 

Joling, die hij nu voor de volgende generaties 

heeft vastgelegd op usb-stick. Muziekjour-

nalist Jacqueline Oskamp leidt de feestelijke 

presentatie van het levenswerk van deze 

‘oude rot’ in. Guus Janssen bespeelt de orgels.

Donderdag 6 februari 20.15 uur
€22,50/15,00
KOOR: MEESTERS & GEZELLEN
Leden van het Ensemble Aedes en 
koorzangers o.l.v. Mathieu Romano
Hayo Boerema, orgel
Op uitnodiging van stichting Tettix (geleid 

door zangcoach Geert Berghs) zullen vier 

leden van het gerenommeerde Franse koor 

Ensemble Aedes en hun dirigent Mathieu 

Romano een week lang met jonge profes-

sionele zangers werken aan repertoire uit 

de Franse vocale literatuur. Hayo Boerema 

zorgt al improviserend voor de orgelsolo’s.

Zaterdag 8 februari 20.15 uur
€17,50/10,00
FILM, ORGEL EN ELEKTRONICA: 
DÁVNY
Franz Danksagmüller, orgel  
en elektronica,
Maria Hemmleb en Franz  
Danksagmüller, visuals
‘Orgels in verval’ is het intrigerende onder-

werp van een avond rond Franz Danksag-

müller. De organist en componist heeft een 

film gemaakt die hij live begeleidt met orgel 

en elektronica. Verlaten kerken en vervallen 

orgels, deels in Slowakije gefilmd, spelen 

de hoofdrol. Het woord ‘dávny’, titel van de 

film, betekent vrij vertaald ‘vergane glorie’.

Zondag 9 februari 14.15 uur
€22,50/15,00
ORGEL, ENSEMBLE EN VERTELLER: 
GENESIS
Leden van het Kamerorkest van  
het Noorden
Tatiana Koleva, marimba
Eduardo Canto Arce, viool
Berry van Berkum, orgel
Guus Kuijer, verhaal
Giya Kancheli en Martin Georgiev, 
compositie 
Elsina Jansen, regie
Liza Renee, visuals
Elsina Jansen presenteert Genesis als een 

meeslepend vertelconcert. In de eerste 

helft voert marimbaspeler Tatiana Koleva 

de virtuoze, speciaal voor haar geschreven 

compositie Genesis van Martin Georgiev uit. 

In het tweede deel soleert violist Eduardo 

Canto tijdens het betoverende Chiaroscuro 

van Kancheli.

Zaterdag 15 februari 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL EN PERCUSSIE: SLAGWERK 
DEN HAAG
Slagwerk Den Haag
Ere Lievonen, orgel
Studenten compositie van het Ko-
ninklijk Conservatorium Den Haag
Slagwerk Den Haag heeft samen het  

Haags conservatorium een serie onderzoeks-

projecten opgezet onder de titel KOnStrukt. 

Onder leiding van de coaches Calliope 

Tsoupaki en Trevor Grahl werken Haagse 

compositiestudenten aan nieuwe stukken 

voor orgel en slagwerk. 

Zondag 16 februari 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR: CAPPELLA AMSTERDAM
Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel 
Reuss 
Pierre-Fabien Roubaty en Céline 
Latour Monnier, piano 
orgel n.t.b.
In Dromen en Passie komen parels uit de 

Franse koormuziek aan bod naast verstilde 

werken van David Lang. De muziek van  

David Lang (winnaar Pulitzer Prize 2008) 

vindt een steeds groter publiek. Gabriel 

Fauré en Camille Saint-Saëns behoren tot de 

meest geliefde Franse componisten aller tij-

den en nemen je in deze dromerige werken 

mee naar een andere wereld. Stravinsky's 

Psalmensymfonie ten slotte is wellicht de 

meest magistrale verklanking van psalm 150 

en klinkt hier in een bewerking van Sjostako-

vitsj voor koor en piano vierhandig.

CURSUS ORGELKUNDE
Het Orgelpark beschikt over niet minder dan 

acht orgels. De reden: hét orgel bestaat niet 

– elk orgel klinkt anders. In het Orgelpark 

kunnen musici dus de voor hun muziek best 

passende klankwereld kiezen. De cursus Or-

gelkunde staat dit voorjaar stil bij de vraag 

hoe die klankwerelden ‘werken’. Hoe zitten 

ze in elkaar en wat zijn hun achtergronden? 

Welke soorten orgelklank zijn er überhaupt 

en hoe hebben die zich door de eeuwen 



heen ontwikkeld? Kunnen we herkennen 

welke regio en periode een orgel repre-

senteert? Omdat de colleges ‘interactief’ 

zijn (dat wil zeggen met veel ruimte voor 

vragen en discussie), zullen we samen onze 

luistervaardigheid oefenen, met name aan 

de hand van live muziek. Bij elk college zal 

een andere organist aantreden.

Dinsdag 18 februari 14.15 uur 
Exclusief toegang voor GastVrienden
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK & 
LUISTEREN 1
Hans Fidom, college
Léon Berben, orgels
Léon Berben is organist, klavecinist en oude 

muziek-kenner. Hij maakte lange tijd deel 

uit van Musica Antiqua Köln. Hij is organist 

van het orgel in Ostönnen (Duitsland), dat 

onderdelen uit 1425 bevat. 

Zaterdag 22 februari 20.15 uur
€17,50/10,00
SAXOFOON & ORGEL: JOHANN 
SEBASTIAN BACH
Arno Bornkamp, saxofoons
Leo van Doeselaar, orgel
Sascha en Bessie Bornkamp, Andy 
van Kerschaver, declamatie
Saxofonist Arno Bornkamp presenteert 

een nieuwe solo cd met bewerkingen van 

composities van Johann Sebastian Bach. Bij 

de feestelijke lancering van Dance! Bach by 

Bornkamp spelen Arno Bornkamp en Leo 

van Doeselaar een programma met solo’s 

en duo’s. Bornkamp speelt op verschillende 

saxofoons delen uit de suites en partita's en 

stelt zo een Fantasuite samen.

Dinsdag 25 februari 14.15 uur
Exclusief toegang voor GastVrienden
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK & 
LUISTEREN 2
Hans Fidom, college
Martien de Vos, orgel

Martien de Vos studeert orgel aan het Prins 

Claus Conservatorium in Groningen bij Erwin 

Wiersinga en Theo Jellema. 

Vrijdag 28 februari 20.15 uur
Zaterdag 29 februari 19.00 uur
en 21.30 uur
€17,50/10,00
LICHT-KUNST: SPIEGEL
Lichtbende
Rob Logister & Marie Raemakers, 
productie, concept, techniek,  
projecties en decor
Gerrie Meijers, orgel
Nina Künzel, sopraan en spel
Jeannette van Steen, regie
Op verzoek van het Orgelpark komt Licht-

bende met een muziektheaterstuk waarin 

het orgel de hoofdrol speelt. ‘Spiegel toont 

reflecties van de ziel’, aldus de makers.  

Bij de voorstelling klinkt live muziek van 

John Cage, György Ligeti, Arvo Pärt en Mary 

Jane Leach.

MAART
Dinsdag 3 maart 14.15 uur
Exclusief toegang voor GastVrienden
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK & 
LUISTEREN 3
Hans Fidom, college
Ab Weegenaar, orgels
Ab Weegenaar is stadsorganist van Kampen 

en onder meer vaste bespeler van het fa-

meuze Hinsz-orgel uit 1742 in de Bovenkerk 

in de IJsselstad. 

Zaterdag 7 maart 20.15 uur 
en 21.45 uur
€17,50/10,00
MUZIEKTHEATER: PRAYERS OF 
INCOMPETENCE 
Thanasis Deligiannis, compositie  
& stem
Andriana Minou, teksten
Sterre Konijn, Arnout Lems, Björk 
Níelsdóttir en Laura Polence, stem
Clare Gallagher, geluidstechniek
Danai Belosinof, assistent 
In Prayers of Incompetence onderzoekt 

componist Thanasis Deligiannis het grijze 

gebied tussen zingen en spreken bij zowel 

de zangers als het hyper organ. ‘Verlangens, 

persoonlijke rituelen, spreuken en aforismen 

proberen in een gammel contrapunt hun 

weg te vinden. Gebeden schieten te kort 

in een klankwereld die vreemd vertrouwd 

klinkt’, aldus Deligiannis. 

Zondag 8 maart 14.15 uur
€22,50/15,00
VOCAAL: STUDIUM CHORALE  
AMERICA
Studium Chorale o.l.v. Hans  
Leenders
Marcel Verheggen, orgel
Judith Soumillion, harp
percussionist n.t.b.
Uit de schatkamer van 20ste-eeuwse 

Amerikaanse koormuziek selecteerde Hans 

Leenders vier belangrijke partituren. U hoort 

achtereenvolgens Agnus Dei van Samuel 

Barber, Chichester Psalms van Leonard Bern-

stein, Prayer van Erich Wolfgang Korngold 

en Alleluia van Eric Whitacre. 

Dinsdag 10 maart 14.15 uur
Exclusief toegang voor GastVrienden 
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK  
& LUISTEREN 4
Hans Fidom, college
Annie Spink, orgels
Annie Spink woont sinds oktober 2019 in 

Nederland: ze wil zich in ons land ontwik-

kelen tot professioneel organist. Tijdens de 

SummerCourse Making Sound :||: Minding 

Music, die het Orgelpark afgelopen zomer 

organiseerde, viel zij op door haar uitgespro-

ken en fijnzinnige manier van musiceren.

AMSTERDAM MARIMBA WEEKEND
Donderdag 12 en vrijdag 13 maart
20.15 uur
Het Orgelpark is medeorganisator van het 

Amsterdam Marimba Weekend. Vanuit 

de hele wereld komen marimbaspelers in 

Amsterdam samen voor workshops en con-

certen. Het Amsterdam Marimba Weekend 

en het Orgelpark hebben gezamenlijk een 

compositiewedstrijd uitgeschreven voor de 

bezetting van orgel en marimba om zo het 

repertoire voor deze spannende combinatie 

te verrijken.

Donderdag 12 maart 
10.00 -17.00 uur
Gratis toegang
Masterclass met Katarzyna Myćka, Mark 

Ford, Tatiana Koleva en Johan Hofmann.



Vrijdag 13 maart 20.15 uur
€17,50/10,00
MARIMBA & ORGEL: PREMIÈRES
Katarzyna Myćka, marimba & 
Jens Wollenschläger, orgel
Tatiana Koleva, marimba & 
Jan Hage, orgel
Mark Ford, marimba
Youth Percussion Pool
Twee marimba & orgelduo’s vertolken de 

winnende composities in het compositie-

concours voor deze bezetting. 

Zaterdag 14 maart 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & ENSEMBLE: BOI AKIH
Monica Akihary, stem
Niels Brouwer, gitaren, midi-orgel
Nora Mulder, orgel
Ernst Reijseger, cello
George Dumitriu, altviool
Loes Wiea Dooren, viool
Nippy Noya, percussie
From and To Infinity bestaat uit arrangemen-

ten van componist en gitarist Niels Brouwer. 

Een aantal van zijn stukken voor het 

Molucca Bamboowind Orchestra uit Ambon 

Stad heeft hij nu bewerkt voor ensemble Boi 

Akih en orgel(s). Zangeres Monica Akihary 

en gitarist Niels Brouwer vormen de basis 

van Boi Akih, die jazz, kamermuziek, Mela-

nesische muziek, fantasierijke grooves en 

fascinerende improvisaties combineert.

Dinsdag 17 maart 14.15 uur
Exclusief toegang voor GastVrienden
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK  
& LUISTEREN 5
Hans Fidom, college
Elisabeth Hubmann, orgels
De Oostenrijkse Elisabeth Hubmann is  

orgelstudent aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Tijdens de SummerCourse Ma-

king Sound:||: Minding Music die het Orgel-

park afgelopen zomer organiseerde, maakte 

ze indruk met haar improvisatietalent.

Zaterdag 21 maart 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: YVES RECHSTEINER 
SPEELT BACH
Yves Rechsteiner, orgel
De Franse organist Yves Rechsteiner heeft 

verschillende werken van Bach gearran-

geerd voor orgel. Vandaag, op de 335ste 

verjaardag van de grote meester, vertolkt  

Rechsteiner deze stukken op het Utopa 

Barokorgel. 

Zondag 22 maart 14.15 uur
€17,50/10,00
COMPONISTENPORTRET KLAAS  
DE VRIES
Aart Bergwerff en leerlingen  
van Codarts, orgel
Geerten van de Wetering, orgel
Jellantsje de Vries, (alt)viool
Gerrie de Vries, sopraan
Ellen Corver, piano
Matthijs Koene, panfluit
Abel en Klaas de Vries, performance
Componist Klaas de Vries schreef in 2009 

een groot werk voor orgel. Ter gelegenheid 

van De Vries’ 75ste verjaardag wordt Bous-

trophedon voor vier orgels nu. Daarnaast 

hoort u een kleine selectie uit het grote oeu-

vre van deze vooraanstaande Nederlandse 

componist, waaronder Opnieuw beginnen 

voor viool en piano. Zijn collega’s Peter-Jan 

Wagemans en Rob Zuidam versieren het 

concert met muzikale verjaarscadeaus.

Dinsdag 24 maart 14.15 uur
Exclusief toegang voor GastVrienden
CURSUS ORGELKUNDE: KLANK  
& LUISTEREN 6
Hans Fidom, college
Excursie naar nader te bepalen locatie. 

Vrijdag 27 maart 20.15 uur
17,50/10,00
ORGEL SOLO: ESTLAND
Andres Uibo, orgel
De orgelklas van Andres Uibo uit Tallinn 

krijgt deze week les van Aart Bergwerff. 

Aan het einde van deze studieweek geeft de 

Estse organist een concert waarin zijn 

muziekcultuur centraal staat. 

Zaterdag 28 maart 14.15 uur
Toegang gratis
COLLOQUIUM: IMPROVISATIELES
Wouter van der Wilt, orgel
Maurits Bunt, orgel
In 2009 en 2011 won Wouter van der Wilt 

het Nationaal Improvisatieconcours dat het 

Orgelpark destijds organiseerde. Inmid-

dels heeft hij een ruime lespraktijk, waarin 

eigentijdse improvisatie centraal staat. 

Maurits Bunt werkte in 2019 mee aan de 

cursus Orgelkunde in het Orgelpark; hij 

legt zich met name toe op improvisatie in 

18de-eeuwse stijl. Ook hij geeft les. Vandaag 

laten ze het publiek in korte workshops zien 

hoe improvisatieles er in hun praktijk uitziet. 

Met een inleiding door Hans Fidom en ruim 

gelegenheid voor vragen en discussie.

Zondag 29 maart 14.15 uur en 
20.15 uur
€17,50/10,00
COMPONISTENPORTRET JAN  
VAN DE PUTTE
Katharina Gross, cello
Joseph Puglia, viool
Orkest de ereprijs
Orgel en percussie n.t.b.
Componist Jan van de Putte bouwt aan een 

indrukwekkend oeuvre. Met weinig noten 

schept hij een intens muzikaal universum 

waarin de beweging van de musici even 

strikt is doordacht als de klank van de instru-

menten. Enkele decennia geleden schreef 

Van de Putte zijn enige orgelwerk Terra. Zijn 

solostukken voor cello (Vorsicht Katharina) 

en voor viool (De Grote Intieme Vorm) vor-

men de hoofdmoot van dit componistenpor-

tret. ’s Avonds staat Keine Bewegung voor 

Katharina Gross en orkest de ereprijs op het 

programma.

PRIX ANNELIE DE MAN 2020
Het Orgelpark verwelkomt voor de derde 

keer de Prix Annelie de Man. Dit festival 

presenteert de nieuwste klavecimbelmuziek, 

een interpretatie- en een compositiecon-

cours. U hoort composities waarin het kla-

vecimbel gecombineerd wordt met andere 

instrumenten waaronder vanzelfsprekend 

het orgel. Black Pencil is opnieuw het huis-

ensemble van de Prix, naast tal van andere 

Orgelpark 
Concertprogramma tot en met juni 2020



ensembles voor hedendaagse muziek. 

Prix Annelie de Man draagt de naam van 

de Nederlandse voorvechter voor nieuwe 

klavecimbelmuziek: klavecinist en pedagoog 

Annelie de Man, die in 2010 overleed. Kijkt 

u voor het volledige programma op onze 

website en op de site van de Prix Annelie de 

Man www.prixdeman.com 

APRIL
Woensdag 1 april 20.15 uur
€17,50/10,00
OPENINGSCONCERT PRIX  
ANNELIE DE MAN
Jane Chapman, Justine Charlet,  
Gosia Klajn, Kristian Nyquist, 
Victoria Lerche, Silvia Márquez, 
klavecimbel
Black Pencil
Conservatorium van Amsterdam 
ensemble
Ere Lievonen, klavecimbel en orgel
Anne Veinberg, prepared piano
Sam Cave, elektrische gitaar
Ensemble Barmy57 
Op het openingsconcert van de Prix Annelie 

de Man klinkt onder meer het werk Hierarchie 

voor groot ensemble van Moritz Eggert. 

Daarnaast speelt ensemble Barmy57 pop- en 

jazzklassiekers van onder anderen Ellington 

en Genesis. Nummers waarin een klavecim-

bel in de originele partituur was. 

Donderdag 2 april 11.00 -13.00 uur
Gratis toegang
Halve finale klavecimbelcompetitie

Donderdag 2 april 20.15 uur
€17,50/10,00
ENSEMBLE BLACK PENCIL:  
TRANSSYLVANIË 
Black Pencil
Jorge Isaac, blokfluit 
Matthijs Koene, panfluit 
Esra Pehlivanli, altviool
Marko Kassl, accordeon 
Enric Monfort, percussie 
Ere Lievonen, klavecimbel en orgel
Marcel Wierckx, video
Het huisensemble van de Prix Annelie de 

Man, Black Pencil, heeft Destination Trans-

sylvania samengesteld: een bont programma 

met 17de-eeuwse anonieme melodieën uit 

Transsylvanië en nieuwe composities van  

Gianluca Castelli, Selim Doğru en Kate Moore.

Vrijdag 3 april 14.00 -18.00 uur
Gratis toegang
SYMPOSIUM: HET 21STE-EEUWSE 
KLAVECIMBEL
Met Roderick de Man, Jos  
Zwaanenburg, Ere Lievonen,  
Christina Edelen, Gosia Klajn en 
Silvia Márquez Chulilla.

Vrijdag 3 april 20.15 uur
€17,50/10,00
NIEUW WERK VOOR HET  
COMPOSITIECONCOURS
U hoort de werken die geselecteerd zijn 

voor het compositieconcours. Het program-

ma wordt in februari 2020 bekend gemaakt.

Zaterdag 4 april 20.15 uur
€17,50/10,00
JURY- EN LAUREATENCONCERT
Black Pencil
Guus Janssen, orgel en klavecimbel
Naast werken van juryleden Roderick de Man 

en Martijn Padding hoort u werken van eer-

dere winnaars van het compositieconcours: 

Aart Strootman en Alberto Bernal.

Zondag 5 april 20.15 uur
€17,50/10,00
SLOTCONCERT PRIX ANNELIE  
DE MAN
Tijdens het slotconcert worden de prijs- 

winnaars van het klavecimbel- en de  

compositieconcours bekend gemaakt.

Vrijdag 10 april 20.15 uur
€22,50/15,00
VOCAAL: HET HELLUMS PAASSPEL 
Ensemble Super Librum o.l.v.  
Jankees Braaksma
Vrouwenschola: Nancy Mayer,  
Marian van der Heide, Maria 
Bayley, Sofia Pedro en Alice  
Boccafogli
Jankees Braaksma, orgel 
Tomas Flegr, carillon 
Hiepie Hoogeveen, regie
In dit ontroerende 12de-eeuwse paasspel 

wordt verhaald hoe de drie Maria’s  

’s morgens vroeg naar het graf lopen, terwijl 

ze zich afvragen wie de grafsteen weg zal 

rollen. Bij Jezus’ graf aangekomen blijkt het 

al open en is de dode verdwenen. In een 

korte dialoog vertellen de engelen hen dat 

Christus is verrezen. Het Hellumse paasspel 

is overgeleverd in een uniek, 12de-eeuws 

missaal, dat ooit in gebruik was in de  

Walfriduskerk in het Groningse Hellum.

Zaterdag 11 april 16.00 uur
Toegang gratis
COLLOQUIUM: GRAINDELAVOIX
Voorafgaand aan het concert van vanavond 

geeft Björn Schmelzer, leider van vocaal 

ensemble Graindelavoix, een toelichting: 

waarom zingt Graindelavoix zoals het zingt, 

en welke rol speelt daarin het Utopa Barok-

orgel? Taal: Nederlands.

Zaterdag 11 april 20.15 uur
€22,50/15,00
VOCAAL: GRAINDELAVOIX
Vocaal ensemble Graindelavoix heeft een 

heel eigen poëtische benadering van uit de 

traditie overgeleverde partituren: ‘Het ver-

leden is niet een gestolde realiteit waarvan 

we gescheiden zijn, maar een geheel van 

constant op en neer golvende onderlagen 

en tegenstromen die in onze lichamen 

voortleven.’

Zaterdag 18 april 20.15 uur
€17,50/10,00
JAZZ: CLAUDIO PUNTIN &  
KIT DOWNES
Claudio Puntin, klarinet
Kit Downes, orgel
Downes en Puntin waren al eerder in verschil-

lende formaties te gast. Voor het eerst treden 

ze samen op in het Orgelpark in een program-

ma met eigen composities en improvisaties.



Zaterdag 25 april 20.15 uur
€22,50/15,00
KAMERKOOR LAURENS  
COLLEGIUM: LICHT
Laurens Collegium Rotterdam o.l.v. 
Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema, orgel
Het kamerkoor Laurens Collegium Rotter-

dam presenteert het programma Licht.

In composities van Ligeti, Brahms, Reger, 

Taverner en Whitacre wordt het komen en 

verdwijnen van het licht bezongen. 

MEI
Zaterdag 2 mei 20.15 uur
€17,50/15,00
MARTIN FONDSE MET GASTEN
Boy Edgar Prijswinnaar en muzikale duizend-

poot Martin Fondse (piano) komt met 

vrienden en muzikale gasten. Het program-

ma bestaat uit eigen werk en improvisaties. 

Kijkt u te zijner tijd op onze website voor de 

bezetting.

Zondag 3 mei 14.15 uur
€22,50/15,00
VOCAAL: 75 JAAR VRIJHEID
Kamerkoor Ad Parnassum o.l.v. 
Anthony Zielhorst
Geerten Liefting, orgel
In het kader van de herdenking van ‘75 jaar 

vrijheid’ stelt kamerkoor Ad Parnassum 

een programma samen met 20ste-eeuwse 

a capella composities van onder anderen 

Calliope Tsoupaki, Rudolf Escher en Jurriaan 

Andriessen. Daarnaast hoort u opdrachtwer-

ken geschreven door Wouter van Belle en 

Pelle van Esch. Geerten Liefting improviseert 

intermezzi op orgel. 

Zaterdag 9 mei 20.15 uur
Toegang gratis
SWEELINCKPRIJS VOOR HET  
ORGELPARK
Eind 2019 maakte de Stichting Jan Pieters- 

zoon Sweelinckprijs bekend dat de Sweelinck- 

prijs aan het Orgelpark wordt toegekend. 

Reden om de feestelijke uitreiking te omlijs- 

ten met een passend concert. Het programma 

publiceren we te zijner tijd op onze website.

Zondag 10 mei 14.15 uur
€17,50/10,00
WERELDMUZIEK: REMBRANDT 
FRERICHS
Rembrandt Frerichs, orgel en piano
Nexus String Quartet
Joce Mienniel, fluit
Het Orgelpark heeft Rembrandt Frerichs 

een compositieopdracht gegeven voor de 

bezetting van strijkkwartet en toetsen. Van-

middag gaat dit nieuwe werk in première. 

Daarnaast hoort u ouder werk van Frerichs.

Vrijdag 15 mei 20.15 uur
€17,50/10,00
COMPOSERS’ FESTIVAL
Studenten van het Conservatorium 
van Amsterdam
De compositieklas van het Conservatorium

van Amsterdam schrijft stukken voor 

respectievelijk hyper organ, zangers en 

draaiorgel, en orgel solo.

Zaterdag 16 mei 14.15 uur
Toegang gratis
COLLOQUIUM: DE ORGELS VAN  
HET ORGELPARK
Peter van der Zwaag, orgels
Op verzoek van velen wijden we dit collo-

quium aan de orgels van het Orgelpark. Het 

zijn er inmiddels maar liefst acht: het Van 

Straten-orgel, het Utopa Barok-orgel, het 

Deetlef Onderhorst-orgel, het Verschueren-

orgel, het Sauer-orgel, draaiorgel The Busy 

Drone, het Molzer-orgel en het Elbertse-

kistorgel. Hans Fidom zal iets vertellen over 

de achtergrond van de instrumenten en 

organist Peter van der Zwaag zal zeven van 

de acht bespelen – The Busy Drone speelt 

immers zelf. 

Zaterdag 16 mei 20.15 uur
€17,50/10,00
JAZZ: VAN DEN BRINK & DE MAST
Bert van den Brink, piano
Pieter de Mast, fluit en saxofoon
Jazzpianist Bert van den Brink en houtblazer 

Pieter de Mast brengen een programma met 

improvisaties en eigen composities.

Zondag 17 mei 14.15 uur
€22,50/15,00
RODEN GIRL CHORISTERS & SIETZE 
DE VRIES
Roden Girl Choristers o.l.v.  
Sonja de Vries
Sietze de Vries, orgel
Dit meisjeskoor uit Roden zingt repertoire 

uit de Anglicaanse traditie. Het zwaartepunt 

in het programma ligt op twee missen: 

de lyrische, romantische Messe Basse van 

Gabriel Fauré en de frisse, verrassende Missa 

Brevis van Benjamin Britten.

Zaterdag 23 mei 20.15 uur
€17,50/10,00
PIANOCONCERTEN: MENDELSSOHN 
EN SCHUMANN
Pieter-Jelle de Boer en Els  
Biesemans, orgel en piano
Maria Milstein, viool
Pieter-Jelle de Boer en Els Biesemans waren 

recentelijk in het Orgelpark te gast toen 

ze Beethovens pianoconcerten uitvoerden 

met de orkestpartij op orgel. Na het succes 

van deze formule wagen de musici zich met 

violiste Maria Milstein aan het dubbelcon-

cert van Mendelssohn en het pianoconcert 

van Schumann.

Zaterdag 30 mei 20.15 uur
€17,50/10,00
JAZZ: ORGELTRIO HOT
HOT
Steven Kamperman, klarinetten
Dion Nijland, bas
Berry van Berkum, orgel
Ruben Drenth, trompet
Joost Buis, trombone
In het nieuwe programma Reflections  

of Duke wordt de bezetting van HOT  

aangevuld met trompet en trombone. Deze 

mini-orgelbigband speelt arrangementen 

van de vroege Duke Ellington.

JUNI
INTERNATIONAAL ORGELPARK 
SYMPOSIUM 2020 
Donderdag 4 juni, 14.15 uur 
Vrijdag 5 juni, 10.00 uur 
Zaterdag 6 juni, 10.00 uur
Klank en notatie

Orgelpark 
Concertprogramma tot en met juni 2020



Dit jaar is het Internationale Orgelpark-

symposium gewijd aan de nieuwe muziek 

waartoe het Utopa Barokorgel inmiddels op 

grote schaal inspireert, en dan met name 

aan de vraag hoe ze eventueel kan worden 

herhaald. Is het mogelijk de nieuwe muziek 

vast te leggen in partituren? Moet daarvoor 

misschien een nieuwe notatiewijze worden 

ontwikkeld of zijn andere oplossingen 

geschikter? Lezingen en muziek worden ver-

zorgd door nieuwe muziek-specialist Franz 

Danksagmüller (Duitsland) en oude muziek-

specialist Kimberly Marshall (VS). Dat 

laatste is relevant omdat het thema in feite 

eeuwenoud is: orgels hebben zich vanwege 

hun grote diversiteit altijd al ‘verzet’ tegen 

het noteren van orgelmuziek. Marshall zal 

met name het Van Straten-orgel, dat geheel 

zonder nieuwe technologie werkt, bij haar 

lezing en muziek betrekken.

Een deel van het symposium is gewijd aan 

de Nederlandse geschiedenis van werken 

met orgelklank, die onder meer heeft geleid 

tot de bouw van het Van Straten-orgel in 

2012. Aanleiding is het afscheid in 2020 van 

Rudi van Straten als senior specialist klin-

kende monumenten bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. De symposiumses-

sie op vrijdagmiddag 5 juni en het concert 

diezelfde avond staan in het teken van zijn 

werk en visie.

Donderdag 4 juni, 14.15 uur
Toegang gratis
OPENINGSCONCERT 
Franz Danksagmüller, orgel

Donderdag 4 juni, 20.15 uur
€17,50/10,00
SYMPOSIUMCONCERT: ORGEL 
SOLO
Kimberly Marshall, orgel

Vrijdag 5 juni, 20.15 uur
€17,50/10,00
SYMPOSIUMCONCERT: CASTELLO 
CONSORT
Castello Consort

Zaterdag 6 juni, 16.30 uur
Toegang gratis
SLOTMUZIEK

Wij vragen uw support

Het Orgelpark in Amsterdam is een internationaal podium voor organisten, componisten 

en andere kunstenaars. Het doel is het orgel door een nieuwe presentatie te integreren 

in het muziekleven. Het Orgelpark werkt met een breed palet aan activiteiten, zoals het 

verlenen van compositieopdrachten en studiefaciliteiten, het organiseren van concerten 

en masterclasses, en het Orgelpark Research Program.

Wat biedt het Orgelpark u?

Het Orgelpark wil een breed publiek aanspreken, jong en oud, gewone muziekliefhebbers 

en professionals. Daarom willen we dat mensen zich thuis voelen in het Orgelpark.  

En daar zullen wij ook alles aan doen. Naast het brede afwisselende programma, bieden wij 

een prachtige Art Deco-ambiance, een intieme concertzaal met negen indrukwekkende 

orgels, een mooie en heldere akoestiek, een gezellige foyer. En natuurlijk wordt u  

door ons warm en persoon lijk onthaald. Het Orgelpark bezoeken is uitgaan op zijn best.

Steun ons

•  Help ons om het orgel op een nieuwe manier te presenteren en een plaats te geven  

in het actuele muziekleven.

•  Ondersteun jong talent en geef jonge organisten de kans om op te treden in een  

prachtige ambiance.

Word GastVriend van het Orgelpark

•  Bent u nieuwsgierig naar wat er in het Orgelpark staat te gebeuren?

• Heeft u zin om gezellig uit te gaan in een prachtig Art Deco theater?

• Wilt u graag echt te gast te zijn?

• Als GastVriend kunt u alle concerten gratis bezoeken. 

•  Als GastVriend hebt u exclusief toegang tot de Cursus Orgelkunde die Hans Fidom  

elk voorjaar geeft.

Hoe word u GastVriend?

Post Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK  Amsterdam

Telefoon  020 51 58 111

Mail info@orgelpark.nl

Online  www.orgelpark.nl

Kijk verder op www.orgelpark.nl
Achtergronden bij de concerten en interviews met de musici vindt u in  

Timbres online (onder ‘publicaties’).

Het Orgelpark,
een podium met een missie

Word GastVriend van het Orgelpark voor € 80,- en bezoek gratis alle concerten! 



Kaartverkoop en meer...

Bestel en info www.orgelpark.nl

Losse kaarten
Losse kaarten  € 17,50

 Studenten, 65+ en stadspas  € 10,-

Losse kaarten met koor € 22,50

 Studenten, 65+ en stadspas  € 15,-

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op concertdagen vanaf  

5 kwartier voor aanvang van het concert op nummer 020 51 58 111.

Openingstijden kassa 
De kassa is geopend vanaf 5 kwartier voor aanvang van het concert.

GastVriend worden
Online  www.orgelpark.nl

Post Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK  Amsterdam

Telefoon  020 51 58 111

Mail info@orgelpark.nl

GastVriend € 80,- per seizoen (september t/m juni)

Reserveren/bestellen door GastVrienden
Online  www.orgelpark.nl

Reserveren van kaarten door GastVrienden kan tot uiterlijk twee  

uur voor de voorstelling. U ontvangt dan uw toegangsbewijs per  

e-mail retour. Wilt u per mail of telefonisch bestellen? Zie hieronder.

Reserveren/bestellen door Gasten
Online bestellen 
Online bestellen van kaarten kan tot uiterlijk twee uur voor de  

voorstelling. U kunt alleen online bestellen indien u direct betaalt  

via iDEAL. U ontvangt dan uw toegangsbewijs per e-mail.

Schriftelijk bestellen (post of mail)
Post  Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK  Amsterdam

Mail info@orgelpark.nl

Schriftelijk kaarten bestellen kan tot uiterlijk twee weken voor de  

voorstelling. Per kaartje wordt € 1,- aan kosten en porti berekend.

Door invulling van uw rekeningnummer en handtekening machtigt  

u het Orgelpark het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.

Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk een halfuur voor aanvang  

van de voorstelling te zijn afgehaald. Na dit tijdstip vervalt uw  

reservering. Wij stellen het op prijs indien u bij verhindering uw  

reservering annuleert. Zo worden anderen in de gelegenheid gesteld 

alsnog het concert bij te wonen.

Kaarten kopen aan de kassa
Aan de kassa kunt u contant betalen of pinnen. 

Wij accepteren geen theaterbonnen.

Losse cd’s
Cd’s uitgegeven door het Orgelpark kunt u telefonisch of via  

www.orgelpark.nl bestellen. Ook zijn ze te koop in de foyer van het 

Orgelpark. Prijs: € 15,- voor een enkele cd.

Regels bezoek 
Het is niet toegestaan om jassen en grote tassen (groter dan A4) mee de 

zaal in te nemen. Wij beschikken over een bewaakte garderobe. Mobiele 

telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Gelieve tijdens het concert geen 

beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Informatie voor mindervaliden 
Er zijn algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig vóór het gebouw. 

Het Orgelpark is geschikt voor mindervaliden (de linker ingang is  

speciaal voor rolstoelgebruikers). Voor een goede gang van zaken is 

het handig om bij uw reservering op te geven dat u mindervalide bent. 

Blindengeleidehonden zijn welkom, mits vooraf aangemeld. 

Hoe ons te bereiken, openbaar vervoer en parkeren
Parkeren in het centrum is moeilijk en duur. Parkeren in de Gerard 

Brandtstraat is niet mogelijk. We raden u sterk aan uw auto te parkeren 

in een parkeergarage (Parkeergarage Byzantium of Museumplein)  

of per openbaar vervoer te komen. Openbaar vervoer: Tram lijn 1 en 11,  

halte Jan Pieter Heijestraat. 


