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ORGELEXCURSIE: SCHNITGER IN OMMELAND EN STAD – VRIJDAG 19 OKTOBER
Excursie i.h.k.v. het Schnitger Festival 2018
Samen met het Schnitger Festival organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)
op vrijdag 19 oktober een Orgelexcursie. Het thema is Schnitger in Ommeland en Stad. We
bezoeken de Schnitgerorgels in de kerken van Uithuizen, Eenum en het orgel in de Der Aakerk in Groningen. Om 17.00 uur wordt de excursie hier afgesloten met een concert door
organist Gerwin Hoekstra. Organist/orgeladviseur Cees van der Poel is deze dag als gids
aanwezig en ook van de SOGK is een medewerker aanwezig voor tekst en uitleg.
Voorafgaand aan het afsluitende concert vindt tussen 16.00 en 17.00 uur de presentatie
plaats van deel 8 uit onze reeks Groninger Orgels: Johan van Meurs – Organist,
muziekdocent en orgeladviseur.
Cees van der Poel is behalve organist ook schrijver van de uitgave Naam en Faam – Vijf
Schnitgerorgels in Groningen, uitgebracht door de SOGK in 2014 ter gelegenheid van haar
45-jarig jubileum. In deze uitgave is onder andere aandacht voor de drie te bezoeken orgels.
Hij vertelt deze dag niet alleen over de orgels, hij laat uiteraard ook horen hoe mooi deze
orgels klinken.
Schnitgerorgels staan niet alleen in de stad. Sterker nog, in de regio Groningen en OstFriesland staan wereldwijd de meeste middeleeuwse kerken mét daarin orgels, waaronder
diverse Schnitgerorgels. Zodoende staat Groningen ook wel bekend als de orgeltuin van
Nederland.
Details van de excursie
 Datum: vrijdag 19 oktober
 10.30 uur - Vertrek Hoofdstation Groningen
 ± 12.30 uur - 13.30 uur Lunch (Uithuizen)
 ± 16.00 uur Groningen Der Aa-kerk
koffie/thee en presentatie deel 8 uit de reeks Groninger Orgels
 17.00 uur Orgelconcert door Gerwin Hoekstra
 ± 18.00 uur Einde programma
Prijs excursie:
 Donateurs € 38,00 (inclusief lunch)
 Niet -donateurs € 47,50 (inclusief lunch)
NB: Deze tocht gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 20 personen.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden per mail o.v.v. Orgelexcursie 19 oktober 2018 of
telefonisch 050-3123569, dit kan tot 23 oktober.

Arp Schnitger
Arp Schnitger (Schmalenfleth bij Brake (Unterweser), 2 juli 1648 - begraven Neuenfelde, 28
juli 1719) was een Duitse orgelbouwer die zo beroemd was dat hij weleens 'de Stradivarius
onder de orgelbouwers' is genoemd. (Bron: Wikipedia)
Schnitger Festival 2018
Schnitger Festival in Italiaanse sferen – ‘Ach, de zomerzon, konden we die nog maar wat
langer bij ons houden’. Tijdens het Schnitger Festival 2018 hoeven we hier niet over te
dromen, want we halen de zon bijna letterlijk in huis. Met het thema ‘Italië’ dat deze editie
heeft meegekregen kunnen we ons koesteren in de mediterrane klanken van Italiaanse
componisten uit de barok. Schnitger Festival 2018 vindt plaats van 19 t/m 21 oktober
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring,
medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-3672042,
06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl.
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