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Uitmarkt 

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus opent 

het Orgelpark zijn deuren voor de Uitmarkt, 

het evenement dat de aftrap van het cultu-

rele seizoen markeert. Beide dagen - vanaf 

12.00 uur - begint er steeds op het hele uur 

een concert of optreden. De toegang is  

gratis, reserveren is niet mogelijk. Het pre-

cieze programma vindt u tegen die tijd op 

onze website.

AUGUSTUS
Zaterdag 24 augustus 20.15 uur
Toegang gratis
ORGEL & ENSEMBLE: CATHEDRAL 
MOBILE
Alfredo Genovesi, elektronica
Oene van Geel, altviool
Jacob Lekkerkerker, orgel
Cathedral Mobile is een work-in-progress 

van organist Jacob Lekkerkerker, dat in 

de loop der tijd verschillende keren in het 

Orgelpark tot klinken is gekomen. Vanavond 

hoort u de laatste versie, waarin orgelklan-

ken live worden gemanipuleerd en gemixt. 

Cathedral Mobile is geïnspireerd op de  

mobielen van Alexander Calder, wiens  

werken continu veranderen, steeds op zoek 

naar een nieuwe balans. 

SEPTEMBER
Zaterdag 14 september 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & ENSEMBLE: KATE MOORE
Herz Ensemble 
Matthijs Koene, panfluit
Annette Schenk, klarinet
Het Herz Ensemble ontstond in 2017 toen 

componist Kate Moore een concert samen-

stelde voor het Orgelpark. De samenwerking 

beviel zo goed dat een nieuw ensemble was 

geboren. Het Herz Ensemble is vernoemd 

naar Herz Cycle, de compositie die Moore 

in 2015-2016 schreef. Cyclus en ensemble 

delen dezelfde uitgangspunten: vrouwelijke 

iconografie, de verering van heilige plaatsen, 

en muziek als ritueel en medicijn. De lang-

durige samenwerking stelt componist en 

musici in staat om hun gemeenschappelijke 

muzikale taal uit te breiden en te verfijnen.

In opdracht van het Orgelpark componeert 

Moore nieuw werk voor orgel en panfluit: 

The Crow and other short stories. De verschil-

lende delen van The Crow hebben gemeen-

schappelijk dat ze zijn gebaseerd op mythen 

en legenden over de natuur. De mythen  

zijn in een modern jasje gestoken en gaan 

over een specifieke plaats of een specifiek 

schepsel. Moore liet zich inspireren door  

de schrijvers Geoffrey Chaucer en Walt 

Whitman, die vaak verhalen over ontmoe-

tingen met bijzondere karakters. 

Zondag 15 september 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & ORGEL: THE GENTS
The Gents o.l.v. Annemiek van  
der Ven
Wouter van Belle, orgel
Vocaal ensemble The Gents presenteert een 

programma met louter Nederlandse compo-

sities voor koor a capella en orgel. Onder de 

titel Denkend aan Holland hoort u werken 

van onder anderen Herman Strategier, Hayo 

Boerema, Ton de Leeuw en Wouter van Belle. 

Van Belle bespeelt eveneens het orgel.

Vrijdag 20 september 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: SIMON HARDEN
Simon Harden, orgel
Jaarlijks nodigt het Orgelpark een klas  

conservatoriumstudenten uit om een mas-

terclass te volgen. De orgelklas uit Dublin 

krijgt dit jaar les van Matthias Havinga, 

verbonden aan het Conservatorium van 

Amsterdam. De lesweek wordt afgesloten 

met een concert door de docent uit Dublin: 

Simon Harden.   

 

Zaterdag 21 september 14.15 uur
Toegang gratis
COLLOQUIUM: NEW HAMMOND 
SOUND PROJECT
Carlo de Wijs, Hammond-orgel
Jordi Geuens, hybride drums
Job van Nuenen, visuals
Carlo de Wijs, internationaal toonaangevend 

Hammond-organist, streeft net als het  

Orgelpark naar de integratie van het orgel  

in het muziekleven – zij het in zijn geval  

van het Hammond-orgel in een bredere  

community dan die van jazz en pop. In zijn 

New Hammond Sound Project stelt Carlo de 

Wijs de specifieke klank van het Hammond-

orgel centraal, maar het blijft niet bij klank 

alleen: ook het visuele speelt een belangrijke 

rol. Vandaag vertelt hij in een uitgebreide 

lezing met veel muziek- en klankvoorbeel-

den over zijn project; daarbij komen ook de 

‘visuals’ aan bod. Boeiend zijn de overeen-

komsten en verschillen met vergelijkbare 

ontwikkelingen in de wereld van het pijpor-

gel; is het Utopa Barokorgel qua technologie 

wellicht verder dan Hammond-orgels ooit 

kunnen reiken? Wat kunnen beide werelden 

aan elkaar hebben? Bij de Orgelpark-collo-

quia is veel ruimte voor discussie. Voertaal: 

Nederlands.

Zondag 22 september 14.15 uur
€17,50/10,00
COMPONISTENPORTRET:  
RICHARD RIJNVOS
Ives Ensemble
Jan Hage, orgel
Adam Barker-Mill, video 
De meermaals bekroonde componist  

Richard Rijnvos schreef in 2019 zijn eerste 

grote werk voor orgel. Reden voor het 

Orgelpark om een middag rond het werk van 

Rijnvos te programmeren. Uiteraard gaat er 

ook nieuw werk van Rijnvos in première: Das 

Wohlpräparierte Klavier. 

Richard Rijnvos zoekt in zijn muziek naar 

een balans tussen het zinnelijke en het 

rationele, tussen emotie en structuur. Hij is 

niet vast te pinnen op één herkenbare stijl, 

hij laat zich beïnvloeden door buitenmu-

zikale bronnen zoals de literatuur (Samuel 

Beckett, Italo Calvino, William S. Burroughs) 

en de beeldende kunst (Joseph Beuys). Van 

grote invloed is het gedachtegoed van de 

componisten John Cage en Morton Feldman. 

Getalsstructuren, muzikale intuïtie en  

toeval kunnen een rol spelen in zijn compo-

sities, maar evengoed laat hij zich inspireren 

door de klassieke traditie, zoals in zijn serie 

Riflessi. Rijnvos is een van de oprichters 

van het befaamde Ives Ensemble, dat ook 

vanmiddag acte de présence geeft. 



Daan Manneke  
80 jaar
Daan Manneke, een van Nederlands meest 

gespeelde componisten, viert dit jaar  

zijn 80ste verjaardag. Het Orgelpark eert 

80-jarige componisten graag met een bij-

zonder concert. Rondom het werk van Daan 

Manneke wordt een openbaar toegankelijke 

workshop gegeven door Jos van der Kooy, 

orgeldocent aan het Koninklijk Conserva-

torium in Den Haag, en Matthijs Koene, 

panfluitdocent aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Het lunchpauzeconcert op de 

vrijdagmiddag staat dan ook in het teken 

van de combinatie orgel en panfluit.

Daarnaast treden twee koren op waarmee 

Manneke jaren heeft samengewerkt. In deze 

concerten hoort u naast ouder en nieuw 

werk van Manneke zelf ook composities 

van Mannekes voormalige leermeester Ton 

de Leeuw (1926-1996) en nieuw werk van 

Aart Strootman. Daan Manneke heeft een 

bijzonder voorliefde voor muziek uit de 

Renaissance. Vandaar dat er ook werken van 

Sweelinck en Desprez zullen klinken.

 

Woensdag 25 september 
10.00-14.00 uur
Toegang gratis
WORKSHOP COMPOSITIES DAAN 
MANNEKE 1
Workshop rondom orgelwerken en werken 

voor orgel en panfluit. 

Donderdag 26 september 
10.00-14.00 uur
Toegang gratis
WORKSHOP COMPOSITIES DAAN 
MANNEKE 2
Workshop rondom orgelwerken en werken 

voor orgel en panfluit. 

Vrijdag 27 september 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL & PANFLUIT: DAAN  
MANNEKE 80 jaar
Concert door  Jos van der Kooy, Matthijs 

Koene en deelnemers aan de workshop.

Zaterdag 28 september 20.15 uur
€22,50/15,00
KOOR, ORGEL & GITAAR: DAAN 
MANNEKE 80 jaar
The Zed Consort o.l.v. Elisabeth 
Blom
Stefan Gerritsen, gitaar
Rien Balkenende, orgel

Zondag 29 september 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR, ORGEL & HARMONIUM: 
DAAN MANNEKE 80 jaar
Studium Chorale o.l.v. Hans  
Leenders
Dirk Luijmes, harmonium
Raphaela Danksagmüller, duduk 
Marcel Verheggen, orgel

Min of Meer  
Minimal
Jaarlijks programmeert het Orgelpark 

in het eerste weekend van oktober een 

reeks concerten waarin repetitieve muziek 

centraal staat. Vast onderdeel in dit Min of 

Meer Minimal Festival is de uitvoering op 

zondagmiddag van Simeon ten Holts Canto 

Ostinato. Deze keer wordt organist Aart 

Bergwerff begeleid door het Melisma Saxo-

phone Quartet. Op zaterdagavond speelt 

Ensemble Klang met de Britse organist Kit 

Downes diens recente compositie Debris. 

Het openingsconcert van het festival focust 

op zelden gespeelde pianowerken van 

Giuseppe Chiari, Melaine Dalibert en Alvin 

Curran. 

OKTOBER

Vrijdag 4 oktober 13.13 uur
€17,50/10,00
PIANO SOLO: CHIARI, CURRAN  
& DALIBERT
Reinier van Houdt, piano
Pianist Reinier van Houdt is geregeld in het 

Orgelpark te horen met bijzondere pro-

gramma’s. Voor deze editie van het Min of 

Meer Minimal Festival verdiepte Van Houdt 

zich in de ‘minimal music avant la lettre’ van 

Giuseppe Chiari uit 1951. Het concert wordt 

gecompleteerd met werken van Dalibert en 

Curran.

Zaterdag 5 oktober 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & ENSEMBLE KLANG: KIT 
DOWNES
Kit Downes, orgel
Ensemble Klang:
Pete Harden, gitaar
Erik-Jan de With en Michiel van 
Dijk, saxofoon
Anton van Houten, trombone 
Saskia Lankhoorn, piano
Joey Marijs, percussie
De Britse jazzpianist, organist en componist 

Kit Downes beweegt zich op het grensge-

bied van georganiseerd componeren en 

ongecontroleerd spel. Als organist is hij 

zowel ontdekkingsreiziger en archeoloog als 

spetterende improvisator. In opdracht van 

Rewire en Dag in de Branding componeerde 

Kit Downes onlangs een aantal nieuwe wer-

ken voor orgel en Ensemble Klang.

Zondag 6 oktober 14.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & SAXOFOONKWARTET: 
CANTO OSTINATO
Aart Bergwerff, orgel
Melisma Saxophone Quartet:
David Cristóbal Litago,  
sopraansaxofoon
Marijke Schröer, altsaxofoon
Henriette Jensen, tenorsaxofoon
Jonas Tschanz, baritonsaxofoon
Elk jaar kleuren andere instrumenten de 

uitvoering van Simeon ten Holts Canto 

Ostinato in. Deze keer concerteert orga-

nist Aart Bergwerff samen met een viertal 

saxofonisten in een arrangement van David 

Cristóbal Litago.



Vrijdag 11 oktober 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL & TROMBONE: SEVEN
Hansjörg Fink, trombone
Elmar Lehnen, orgel
Trombonist Fink en organist Lehnen maak-

ten een stuk van een uur waarin ze het 

scheppingsverhaal in zeven stadia verklan-

ken, op basis van gecomponeerde en geïm-

proviseerde delen in verschillende stijlen. 

Uitgangspunt voor Seven zijn zeven korte 

gedichten van de theoloog Bastian Rütten. 

Zaterdag 12 oktober 14.15 uur
Toegang gratis
COLLOQUIUM: INTONATIE  
VAN ORGELS
Jan Koelewijn, workshop
De klank van het Utopa Barokorgel is voor 

sommige experts ‘even wennen’: sommige 

pijpen, zoals van het register Viola di Gamba, 

hebben wat tijd nodig om tot klinken te 

komen. Is dat goed of slecht? Klinken his-

torische voorbeelden wel net zo? Vandaag 

wisselt intonateur Jan Koelewijn met het 

publiek van gedachten over vragen als deze; 

ook houdt hij een uitvoerige inleiding over 

de kunst van het intoneren. Dat wil zeggen: 

de klankbepaling van een orgel, pijp voor 

pijp, door op het oog minieme wijzigingen 

in de geometrie van de pijpen aan te bren-

gen. Koelewijn, intonateur bij Orgelmakerij 

Reil, illustreert een en ander aan de hand van 

echte orgelpijpen. Orgelmakerij Reil bouwde 

in 2012 het Van Straten-orgel in het Orgel-

park; Koelewijn intoneerde het. Voertaal: 

Nederlands.

Zondag 13 oktober 14.15 uur
€17,50/10,00

BAROKENSEMBLE: RONDOM BACH
Andrea Friggi, klavecimbel en orgel 
Anna Stegmann, blokfluit 
Georg Fritz, blokfluit en hobo 
Eva Saladin, Ivan Iliev en Nadine 
Henrichs, viool 
David Alonso Molina, altviool
Agnieszka Oszanca, cello
Carina Cosgrave, violone
Toen Johann Kuhnau, Thomaskantor in  

Leipzig, in 1722 stierf, moest het bestuur 

van de Thomaskirche op zoek naar een 

opvolger. Vier vooraanstaande componisten 

kwamen voor de post in aanmerking: Bach, 

Telemann, Graupner en Fasch. Zoals we we-

ten heeft Bach de ‘strijd’ uiteindelijk gewon-

nen, hoewel hij eigenlijk de laatste keus was: 

nadat Telemann als eerste werd uitgekozen 

en het eervolle aanbod vervolgens afsloeg, 

trokken ook Fasch en Graupner zich terug. 

Zo kreeg Bach vrij spel. De vier componisten 

ontmoeten elkaar nu in het programma In 

Freundschaft door Ensemble Odyssee.

Vrijdag 18 oktober 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL & MEZZOSOPRAAN:  
ROMANTIEK
Wim Roelfsema, orgel
Maria João Carmo, mezzosopraan
Nederlandse en Franse romantiek staan  

centraal in dit programma voor sopraan  

en orgel. Solostukken van de Franse com-

ponisten Pierné, Franck en Vierne worden 

afgewisseld met werken van Hendrik 

Andriessen. Het concert besluit met het 

aangrijpende Miroir de Peine, dat Andriessen 

in 1923 schreef.

Vrijdag 25 oktober 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL & ACCORDEON: NIEUW  
EN OUD
Kerstin Petersen, orgel
Eva Zöllner, accordeon
Dat orgel en accordeon geweldig samen 

gaan hoort u in een spannend programma 

met zowel oude als nieuwe muziek. Het duo 

vroeg componisten om speciaal voor deze 

combinatie te schrijven. Dit leverde werken 

op met excentrieke titels als: …die Bäume 

wachsen in den Himmel nicht… en: Die 

dreifache Schnur. Daarnaast heeft het  

duo zelf stukken uit de barok en de  

renaissance bewerkt. 

Zondag 27 oktober 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & ORGEL: MUSA MET  
PETER DIJKSTRA 
Vocaal ensemble Musa o.l.v.  
Peter Dijkstra
Erwin Wiersinga, orgel
Musa presenteert een programma rond 

Allerzielen met voornamelijk vroeg 20ste-

eeuwse werken van Engelse componisten 

onder wie Herbert Howells, Hubert Parry en 

Percy Whitlock. Organist Erwin Wiersinga 

begeleidt en neemt de solo’s voor zijn 

rekening. 

NOVEMBER

Vrijdag 1 november 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL & SOPRAAN: DE  
20STE EEUW
Charlotte Riedijk, sopraan
Gerrie Meijers, orgel
In dit programma belichten Meijers en  

Riedijk het 20ste-eeuwse liedrepertoire  

voor orgel en sopraan uit zes verschillen- 

de landen.
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Tom Johnson  
80 jaar
De in Parijs wonende Amerikaanse compo-

nist Tom Johnson viert in november zijn  

80ste verjaardag. Reden voor het Orgelpark 

om, na de eerdere viering van Johnsons 

70ste en 75ste verjaardag, nu opnieuw een 

dag met twee concerten aan diens werk 

te wijden. Johnson, die ooit doorbrak in 

Nederland met zijn Four-Note Opera, schrijft 

statische muziek waarvan de componeer-

principes aan wiskundige formules zijn ont-

leend. De werken bevatten niet alleen zeer 

streng doorgevoerde concepten maar ook 

een droogkomisch gevoel voor humor.

Zondag 3 november 14.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & ENSEMBLE: TOM  
JOHNSON 80 JAAR I
Trio Omphalos:
Olaf Pyras, slagwerk
Stefan Hülsermann, klarinet
Ji-Youn Song, piano
Johan Luijmes, orgel
Trio Omphalos presenteert Tom Johnsons 

spectaculaire Nine bells (een voor de uit-

voerder afmattende compositie voor negen 

klankplaten), Deep Rhythms (voor ensemble) 

en een aantal Hidden Melodies (voor orgel).

Zondag 3 november 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGELS & PIANO’S: TOM JOHNSON 
80 JAAR II
Dante Boon en Samuel Vriezen, 
piano en orgel
De Orgelpark Color Chart schreef Tom  

Johnson tien jaar geleden in opdracht van 

het Orgelpark. Het is een minimale com-

positie waarin alle mogelijke registraties 

van de orgels van het Orgelpark worden 

afgewisseld op één enkele c. Een compositie 

voor volhouders! 

Vrijdag 8 november 13.13 uur
€17,50/10,00
HYPERORGAN NETWORK:  
DRIE ORGANISTEN
Ansgar Wallenhorst, orgel
Carl Adam Landström, orgel
Markus Hinz, orgel
Deze week staat het Orgelpark in het 

teken van componeren voor orgels als het 

Utopa Barokorgel - instrumenten met een 

‘digitale interface’. In Ratingen (Duitsland), 

Malmö (Zweden) en Düsseldorf (Duitsland) 

staan namelijk ‘zusjes’ van het Orgelpark-

‘hyperorgan’. De vaste bespelers van deze 

drie orgels laten vandaag in improvisaties 

en composities horen hoe zij met de nieuwe 

mogelijkheden omgaan: Ansgar Wallenhorst 

uit Ratingen, Carl Adam Landström uit 

Malmö en Markus Hinz uit Düsseldorf.

Zaterdag 9 november 20.15 uur
€17,50/10,00
NIEUWE COMPOSITIES VOOR  
HYPERORGAN
De afgelopen week hebben componisten on-

der leiding van Trevor Grahl intensief kennis 

gemaakt met de orgels van het Orgelpark; 

en dan met name met het Utopa Barokorgel. 

Vanavond presenteren ze de resultaten.  

Trevor Grahl is behalve artistiek assistent 

van het Orgelpark ook een internationaal 

actief componist; hij geldt als een van dé 

specialisten op het terrein van ‘hyperor-

gans’. Het Utopa Barokorgel is het meest 

vooruitstrevende ‘hyperorgan’ ter wereld, 

paradoxaal genoeg omdat het klankconcept 

door en door historisch is. 

Zondag 10 november 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & ORGEL: DUPRÉ & BRITTEN
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher  
Mandemaker
Hayo Boerema, orgel
De Rotterdamse Laurenscantorij presenteert 

twee iconische werken voor koor en orgel 

ontstaan aan weerszijden van het Kanaal. 

Hayo Boerema verbindt beide werelden met 

composities voor orgel solo.

Vrijdag 15 november 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: NIEUWE MUZIEK
Ere Lievonen, orgel
Multitalent Ere Lievonen kreeg carte 

blanche voor een concert met hedendaagse 

muziek. Hij koos een compositie van Michael 

Blake, die deels is gebaseerd op de traditio-

nele polyfone muziek van de San, de oudste 

bewoners van Afrika, en op de Shona mbira 

muziek, tevens uit Afrika. Lievonen speelt 

ook een van zijn eigen composities.

Zaterdag 16 november 20.15 uur
€17,50/10,00
ORKEST, CLAVICHORD &  
DRAAIORGEL
Orkest de ereprijs o.l.v. Wim  
Boerman
Katharina Gross, cello
Dirk Luijmes, clavichord
Sterre Konijn, sopraan
Orkest de ereprijs is een collectief van 

blaasinstrumenten, elektrische gitaren, piano 

en slagwerk. De concerten kenmerken zich 

door dwarsverbanden met elektronica, dans, 

theater en film. Inmiddels heeft de ereprijs 

ruim 400 compositieopdrachten gegeven en 

uitgevoerd. Het orkest speelt geregeld in het 

Orgelpark. Voor deze editie schrijven Kate 

Moore, Wilbert Bulsink, Martijn Padding en 

Jan van de Putte nieuw werk voor respectie-

velijk orkest, orkest en draaiorgel, orkest en 

clavichord en orkest en cello. Ook staat er een 

stuk van Richard Ayres op het programma.

 

Zondag 17 november 14.15 uur
€22,50/15,00
ENSEMBLE, ORGEL & SOPRAAN: 
RONDOM JONGEN
Ensemble Oxalys
Xavier Deprez, orgel
Sophie Karthäuser, sopraan 
Het kamermuziekensemble Oxalys presen-

teert een programma waarin het (gearran-

geerde) werken van Joseph Jongen afwisselt 

met composities van diens tijdgenoten Jean 

Cras en Albert Roussel. U hoort sopraan 

Sophie Karthäuser in onder andere La flûte 

de Pan van Jean Cras. 



Vrijdag 22 november 13.13 uur
€17,50/10,00
TRIO & ORGEL: BACH, MAHLER  
& RAVEL 
Trio Cortado: 
Hannah de Witte, fluit 
Arthur Klaassens, althobo 
Jasper Grijpink, basklarinet
Geerten van de Wetering, orgel
Trio Cortado en organist Geerten van de 

Wetering spelen arrangementen van twee 

werken van Ravel: de beroemde verklanking 

van het kinderverhaal over Moeder de Gans 

en de tweede suite uit het ballet Daphnis 

et Chloé. Daarnaast hoort u Bachs grote 

Fantasie en Fuga in g en een bewerking van 

het Adagio uit de Tiende van Mahler. Het 

programma draagt de veelzeggende titel De 

dans van het Kleine en het Grote.

Zaterdag 23 november 20.15 uur
€17,50/10,00
2 ENSEMBLES & 2 ORGANISTEN
New European Ensemble en  
Ensemble Quasar
Organisten n.n.b.
Het Nederlandse New European Ensemble 

en het Slowaakse Ensemble Quasar slaan 

de handen ineen voor een programma met 

hedendaagse muziek uit Italië, Frankrijk 

en Slowakije. Sommige werken vragen de 

voltallige bezetting van dubbelensemble en 

twee orgels. Er staan twee premières op het 

programma van de Italianen Giuliano Bracci 

en van Carlo Boccadoro en daarnaast werken 

Ivan Buffa, Jana Kmit’ová en Bruno Mantova-

ni. Het New European Ensemble was eerder 

te gast in het Orgelpark en bewees ook toen 

al dat het tot de Nederlandse top behoort.

Zondag 24 november 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & ORGEL: PREMIÈRES
Koor voor nieuwste muziek NEON 
o.l.v. Fokko Oldenhuis
Gonny van der Maten, orgel
Het Orgelpark werkt geregeld samen met 

NEON, ‘het koor voor nieuwste muziek’, dat 

is opgericht door dirigent Fokko Oldenhuis. 

Het koor zingt nieuwe composities en  

betrekt de componist expliciet bij de voor-

bereiding van het repetitieproces. Neon en 

het Orgelpark hebben de compositieklas 

van het Conservatorium van Amsterdam ge-

vraagd een Requiem te ‘monteren’, waarbij 

de afzonderlijke delen door verschillende 

studenten worden vormgegeven.

Bij het ter perse gaan van dit programma-

blad was nog niet bekend welke compositie-

studenten participeren.

Donderdag 28 november 20.15 uur
€22,50/15,00
STEM & ELEKTRONICA: NICHOLAS 
ISHERWOOD
Nicholas Isherwood, bas-bariton
De wereldvermaarde bas-bariton Nicholas 

Isherwood doet Nederland aan met het 

programma Electric Voice 2019-2020. De 

combinatie van stem en elektronica is het 

uitgangspunt voor acht nieuwe composities 

van een internationaal gezelschap compo-

nisten. Jan-Bas Bollen componeert drones 

voor orgel, die de Nederlandse première van 

dit programma omlijsten. 

Vrijdag 29 november 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: STUDENTENCONCERT 
Studenten van het Prins Claus  
Conservatorium in Groningen.
Onder leiding van docenten Theo Jellema en 

Erwin Wiersinga bereiden studenten uit de

orgelklas een programma voor op verschil-

lende orgels van het Orgelpark. Kijkt u voor 

de details te zijner tijd op onze website.

Zaterdag 30 november 20.15 uur
€17,50/10,00
ACCORDEON, SHO, ORGEL &  
ELEKTRONICA
Naomi Sato, sho
Fanny Vicens, accordeon
Roman Bestion, synthesizers en 
elektronica 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, 
concept en orgel
In Organ Patterns versmelten vier instru-

menten – sho, accordeon, synthesizer  

en orgel – tot één groot orgel. Organist 

Louis-Noël Bestion de Camboulas ontwik-

kelde het concept voor deze sfeervolle per-

formance, met composities en improvisaties 

van onder anderen Toshio Hosakawa.

DECEMBER
Zondag 1 december 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & KAMERORKEST: VIVALDI
Johannette Zomer, sopraan
Het Tulipa consort
Voor de tweede keer dit jaar maakt sopraan 

Johannette Zomer haar opwachting in het 

Orgelpark. Op het programma staat onder 

anderen het Gloria voor koor, kamerorkest 

en solisten van Antonio Vivaldi.

Vrijdag 6 december 13.13 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: HET INTERBELLUM
Arno Kerkhof, orgel
Kerkhof brengt muziek van voornamelijk 

Franse componisten die in het interbellum 

actief waren. Het programma heet Miroirs: 

reflecties op de verschrikkingen van de 

Grote Oorlog. Kerkhof speelt originele  

werken van Dupré, Alain, Duruflé, Peeters  

en een orgeltranscriptie van La valse,  

poème chorégraphique van Ravel. 

Zaterdag 7 december 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL SOLO: BEN VAN OOSTEN 
SPEELT VIERNE
Meesterorganist Ben van Oosten wijdt een 

hele avond aan het oeuvre van Louis Vierne.

De eerste helft van het concert speelt hij op 

het Sauer-orgel kleinere werken en bewer-

kingen. Het tweede deel staat in het teken 

van de monumentale Vijfde symfonie. 

Zondag 8 december 14.15 uur
€22,50/15,00
KOOR & ORGEL: PSALM 151
Cappella Amsterdam
Gerrie Meijers, orgel
Componist Boudewijn Tarenskeen (1952) 

vroeg acht vooraanstaande Nederlandse 

dichters, romanciers en essayisten – onder 

wie gelovigen, afvalligen en bekeerlingen 

Orgelpark 
Concertprogramma tot en met december 2019



– een nieuwe psalm te schrijven, om zo 

‘actuele zienswijzen toe te voegen aan het 

domein van de canon’. De liedteksten van 

Freek de Jonge, Maria Barnas, Willem Jan Ot-

ten, Mustafa Stitou, Ramsey Nasr, Marjolijn 

van Heemstra, Marieke Lucas Rijneveld en 

Hafid Bouazza – variërend van een woord-

loze haiku tot een vuistdik pamflet – heeft 

hij op muziek gezet. 

    

Vrijdag 13 december 20.15 uur
€17,50/10,00
RALPH VAN RAAT SPEELT  
MESSIAEN
Meesterpianist Ralph van Raat is een pleit-

bezorger van de muziek van Olivier Mes-

siaen. Voor de vierde keer op rij vertolkt hij 

Messiaens ruim twee uur durende pianocy-

clus Vingt regards sur l’enfant-Jésus uit 1944 

– een vertolking die elk jaar aan raffinement 

en diepgang wint.

Zaterdag 14 december 20.15 uur
€17,50/10,00
ORGEL & FILM: LA NATIVITÉ  
ILLUMINÉE
Marcel Wierckx, live animatie
Johan Luijmes, orgel
Marcel Wierckx ontwikkelde een manier om 

kleurenanimaties op het orgelfront van het 

Verschueren-orgel te projecteren. De anima-

ties, geïnspireerd op schilderijen van de met 

Messiaen bevriende schilder Charles Blanc-

Gatti (1890-1966), worden live gegenereerd 

en voegen zich naar het kleurenpalet en de 

dynamiek van het Frans-romantische orgel. 

Zondag 15 december 14.15 
en 17.00 uur
€22,50/15,00
VOCAAL: A CEREMONY OF CAROLS 
Nieuw Vocaal Amsterdam en  
Cappella Amsterdam
o.l.v. Daniel Reuss
Harmen Trimp, orgel en piano 
Miriam Overlach, harp
Het drieluik rond kerst wordt besloten  

met een tweetal concerten rond Benjamin 

Brittens klassieker A Ceremony of Carols.

     

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.

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

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 de voorstelling 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. 


