Uit de inhoud
De orgelharmonica: André Isoir

Kees Nottrot:
begaan met het
Bolswarder orgel
Een interview met de nu
42-jarige organist van de Martinikerk in Bolsward. Over zijn
studietijd, zijn eerste kennismaking met het Notre-Dameorgel in Parijs, zijn betrokkenheid bij het Hinsz-/Van Damorgel en over de tweede restauratiefase die
nu in het verschiet ligt

In deze langlopende serie
zijn we toe aan de letter i.
Aan de hand van een foto
van André Isoir halen Piet
van der Steen, Leo van Doeselaar en Jan Hage herinneringen op aan de erudiete
Franse organist en orgelpedagoog bij wie zij enige tijd
studeerden

Het orgel van mijn jeugd

Orgelbouw in kort bestek
Bart van Buitenen schrijft
als betrokken adviseur over
het Flentrop-orgel (1951)
uit het West-Brabantse Dinteloord dat door Flentrop
Orgelbouw is gereviseerd en
overgeplaatst naar de nieuwe
Pauluskerk in RotterdamCentrum. Tevens nieuws over
de revisie door Verschueren
van het Pels-hoofdorgel in de
Sint-Katharinakerk
te Hoogstraten (B)
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De orgelbouwfirma
G.F. Steinmeyer & Co. (1)
Dave Lazoe beschrijft de
historie van deze Beierse
orgelbouwfirma vanaf de
start in 1847 tot aan de
sluiting in 2000. De firma
bouwde en restaureerde
een kleine 2.400 orgels en
paste diverse nieuwe vindingen in haar instrumenten toe. Speciale aandacht voor hun grote orgels in
München, Berlijn, Passau, Trondheim,
Altoona en Ottobeuren
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Fotoverantwoording omslag
Martinikerk Bolsward en Kees Nottrot: Gerco Schaap
Pauluskerk Rotterdam: Bart van Buitenen
Olivier Messiaen en Claire Delbos: Archives
Yvonne Loriod / ACDA
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De Orgelvriend

Een autobiografisch getint
verhaal van Dirk Molenaar
over het Van Oeckelen-orgel
(1903) uit de voormalige
Hervormde Kerk van Musselkanaal, dat sinds vorig jaar
in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Westbroek
staat. Met historische én actuele foto’s van de
diverse stadia van het orgel
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Op onze website www.orgelvriend.nl:
•D
 ownload van de maand: Summer Sketches
(Dick Sanderman)
•G
 eluidsfragment: André Isoir speelt Prélude funèbre
(Guy Ropartz)
• Video: André Isoir speelt Bach in Weingarten

Het septembernummer verschijnt
op 29 augustus 2014.
In onze volgende nummers onder meer:
• Interview met Jetty Podt (Nijmegen)
• De orgelbouwfirma Steinmeyer (2)
• Nieuwe bladmuziek
• Cd-recensies
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