Uit de inhoud
Jos van der Kooy: ‘Ik ben solist en
teamspeler tegelijk’
Interview met de stadsorganist van Haarlem, die dit
jaar zijn 25-jarig jubileum
als stadsorganist viert. Een
gesprek op de orgelbank
over de dromen die hij
koesterde toen hij werd
benoemd en welke daarvan
zijn uitgekomen. Tijdens zijn jubileumconcert op
16 juni a.s. gaat een nieuw werk van Daan
Manneke in première
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De voorjaarsexcursie van
de Brabantse Orgelfederatie, De Orgelvriend en de
afdeling Noord-Brabant
van de KVOK op zaterdag 13 juni voert naar een vijftal kerken in het westen
van Noord-Brabant. Wim van der Ros vermeldt het
programma en geeft bijzonderheden over de te
bezoeken orgels

28

Herinneringen aan Klaas Bolt (1)

Twee nieuwe barokorgels
voor concertzalen (1)
Op vrijdag 17 april jl. werd in het
Utrechtse Muziekcentrum TivoliVredenburg het ontwerp voor
een nieuw barokorgel in de Grote
Zaal gepresenteerd, te bouwen
door de firma Gebr. Van Vulpen.
Het binnenwerk is ontworpen
door Peter van Dijk, het pijploze front door Herman
Hertzberger, de architect van de Grote Zaal

11

Het Ibach-orgel in
de Broederenkerk
te Deventer (2)
Erik van der Heijden heeft
een interview met Adriaan
van Rossem, intonateur bij
de firma Gebr. Van Vulpen, die voor een belangrijk
deel het klinkend resultaat van de recente restauratie/reconstructie van het Ibach-orgel in Deventer
bepaalde. Daarna geeft hij zijn indrukken van het
gerestaureerde orgel
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Fotoverantwoording omslag
Oudenbosch Basiliek: Piet Bron
Jos van der Kooy: Jan van Zoest
Utrecht TivoliVredenburg: Architectuurstudio HH
Klaas Bolt: Bert van Voorden
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Orgelexcursie
naar Fijnaart en
Oudenbosch

De Orgelvriend

In een drieluik wordt in de komende
nummers aandacht besteed aan de
organist en orgeldeskundige Klaas
Bolt, die 25 jaar geleden overleed.
Dit eerste deel is een verslag dat Dick
Sanderman dertig jaar geleden voor
Het Orgel schreef naar aanleiding van
een studiemiddag ‘Gemeentezangbegeleiding en koraalimprovisatie’ in
Zandvoort

En verder ...
Uit de orgelwereld
Muziekbijlage: Psalm 30 (Jan Peter Teeuw)
Column ‘Trouwens’
Werkenlijsten Andriessen en De Klerk
Wegwijzers en ‘Toegelicht’
Cd-recensies

36
2
23-26
27
38
40
47

Op onze website www.orgelvriend.nl:
• Download: ‘The 5 Organ Sonatas by Stanford’
• Geluidsfragment: George Robert speelt Andriessen
• Video: Albert Schweitzer speelt Bach

Het juli/augustusnummer
verschijnt op 3 juli 2015
In onze volgende nummers onder meer:
• Interview met Gerrit Christiaan de Gier
• Het orgel van de Oosterkerk in Aalten
• Recent werk van Orgelmakerij Steendam
• Aandacht voor Klaas Bolt (1927-1990)
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