STICHTING CATHEDRAL ORGAN LEIDEN

Nieuwsbrief
Leidse Binnenstadsorganisten openen
Zomerserie 2010
De Zomerserie van Stichting Cathedral Organ
Leiden is weer van start. Op donderdag 20 mei j.l..
concerteerden Henk Gijzen (Marekerk), Harmen
Trimp (Herengrachtkerk) en Jan Verschueren
(Hartebrugkerk) op het De Swart Van Hagerbeerorgel van de Hooglandse Kerk, zie onderstaande foto
(foto: Eric Brons). De avond werd ingevuld met
literatuurspel en improvisaties.

Augustus 2010
uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,- voor donateurs,
koffie/thee in de pauze en een drankje na afloop zijn
hierbij inbegrepen. Onze donateurs en die van
Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk en de
Leidse Cantorij krijgen korting.

Zomerserie 2010
16 september:
14 oktober:

Leidse Cantorij & Theo Visser, orgel
Willem Brons, orgel en piano

Hooglandse Kerk, Middelweg 2, Leiden
Raadpleeg voor een actueel overzicht onze website:
www.cathedralorgan.nl

Britse ambassadeur treedt
toe tot Comité van
Aanbeveling
Op 22 en 25 juni bespeelde de vermaarde, uit
Cambridge (UK) afkomstige organiste Ann Page de
klavieren van de historische orgels in de Hooglandse
Kerk (22 juni) en De Regenboog (25 juni).
In de vakantiemaand juli hebben wij geen concert
georganiseerd, maar op 26 augustus kon u genieten
van organist Arjen Leistra in de Hooglandse Kerk.
Op 16 september 2010 bent u van harte welkom bij
het ‘Concert Spirituel’ dat verzorgd wordt door de
Leidse Cantorij. Zij zullen meesterwerken uit de
Italiaanse Renaissance ten gehore brengen.
Tijdens de pauze van onze concerten en na afloop is
er gelegenheid om met de musici van gedachten te
wisselen. De concerten beginnen steeds om 20:15

Wij zijn blij met het toetreden van de nieuwe Britse
ambassadeur, de heer Paul Arkwright (zie foto) tot het
Comité van Aanbeveling.
Bestuursleden Peter Longbottom en Frank Resseler
hebben tijdens een gesprek op de Britse Ambassade in
Den Haag de plannen voor het Engelse orgel toegelicht en
de cd overhandigd. Evenals zijn voorganger, de heer Lyn
Parker, is de heer Arkwright zeer enthousiast over het
project. Hij heeft daarom een persoonlijke brief
geschreven ter ondersteuning van de fondsenwerving. De
brief leest u op de volgende pagina.

Voortgang ontwerpfase
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, is een
gerenommeerde Engelse orgelbouwer uit Liverpool
uitgekozen om het nieuwe Engelse kathedraalorgel
in de Hooglandse Kerk te realiseren: Henry Willis &
Sons, bekend van onder meer de orgels van St. Paul’s
Cathedral en de Royal Albert Hall in Londen.
Het in 1892 door Henry ‘Father’ Willis gebouwde
orgel zal worden gerestaureerd en in authentieke
stijl worden uitgebreid naar een viermanuaals-orgel.
Henry Willis & Sons heeft onlangs enkele voorlopige
en globale ontwerpen voor de kas van het orgel
gemaakt. Daaruit is onderstaand ontwerp als beste
uit de bus gekomen. Het afgebeelde ontwerp is
overigens een eerste, ruwe opzet, bedoeld als
uitgangspunt voor de verdere fasen van de opdracht.

Wordt WillisAmbassadeur!
Het Engelse orgel voor de Hooglandse Kerk komt
steeds dichterbij. Ondanks de pittige economische
tijden hebben wij tot dusver meer dan 300 donateurs
uit binnen- en buitenland weten te werven. Ook
hebben vele prominenten zitting genomen in ons
Comité van Aanbeveling en hebben belangrijke
cultuurfondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds
Zuid-Holland, Fonds 1818 en het Cultuurfonds
Leiden hun steun toegezegd. Mede dankzij u
beschikken we zelfs al over een ware groeibriljant:
het in 1892 door Henry ‘Father’ Willis gebouwde
orgel. Het project is tot dusver zeer succesvol
verlopen, maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds
veel geld nodig.
Eind juni zijn wij onze nieuwste actie gestart: de
Willis Ambassador-actie. Het doel is om 100 ‘Willis
Ambassadors’ te vinden die ieder een bedrag van
€ 2.500,-- (verspreid over vijf jaren) bijeenbrengen
om het Father Willis-orgel in elk geval te kunnen
plaatsen in de Hooglandse Kerk. Het dan geplaatste
orgel zal de Noordkas zijn van het toekomstige
kathedraalorgel: het deel dat aan de noordzijde van
het hoogkoor wordt geplaatst. Omdat de huidige,
historische speeltafel wordt gehandhaafd, is de
Noordkas zelfstandig te bespelen. Het streven is om
in 2014 - het jaar waarin de Hooglandse Kerk 700
jaar bestaat – zo de eerste klanken van ons Engelse
orgel aan het publiek te laten horen. Een feestelijker
viering van dit jubileum is haast niet voor te stellen!
Helpt u ons als donateur verder mee? Het Willis
Ambassadorschap is zeker ook iets voor u! In de
speciaal voor de Willis Ambassador-actie gemaakte
brochure (te downloaden op onze website) leest u er
alles over. Naast alle speciale voordelen, wijzen wij u
op het unieke karakter van deze actie: de zekerheid
dat het Willis-orgel er daadwerkelijk komt! U bent
slechts gehouden uw aanmelding gestand te doen
zodra wij 100 Willis Ambassadors hebben gevonden.
Uw bijdrage leidt dan dus tot de realisatie van een
groot deel van het toekomstige orgel. Ook

organiseren wij voor u een reis naar de orgelbouwer
Henry Willis & Sons in Liverpool, waar de
werkplaats zal worden bezocht.
Na een week hebben zich al meer dan 10
enthousiaste Willis Ambassadors aangemeld!
Vanzelfsprekend gaan wij na het vinden van 100
Willis Ambassadors onverminderd door met de
fondswerving om ook de kas aan de zuidzijde van
het hoogkoor te realiseren. Wij begroeten u graag als
een van onze exclusieve 100 Willis Ambassadors!
Misschien kent u binnen uw familie, vrienden,
collega’s of relaties nog anderen die mogelijk ook
interesse hebben om Willis Ambassador te worden.
Wij sturen hen uiteraard graag onze speciale
brochure toe!

Steun Leids Cultuurfonds
Om de komst van het Willis- orgel naar de
Hooglandse Kerk mede mogelijk te maken, kunnen
particulieren en bedrijven ervoor kiezen om
orgelpijpen en zelfs hele registers te adopteren. Het
Cultuurfonds Leiden zal het bedrag dat hiervoor in
2010 wordt bijeengebracht, verdubbelen. Iedere
(fiscaal aftrekbare) bijdrage voor een adoptie levert
ons dit jaar dus het dubbele op! Het Cultuurfonds
Leiden verwacht dat het historische Engelse orgel de
stad Leiden muzikaal in binnen- en buitenland
verder op de kaart zal zetten en heeft daarom
besloten ons met deze fraaie subsidie te steunen. Op
onze website www.cathedralorgan.nl en bij onze
stand in de Hooglandse Kerk is te zien welke
orgelpijpen en registers voor adoptie beschikbaar
zijn. In ruil voor een adoptie krijgt men korting bij
onze concerten, de nieuwsbrief en de cd waarop het
toekomstige orgel is te beluisteren. Daarnaast zullen
de adoptanten hun namen vermeld zien op een
plaquette op het orgel.

(Foto: PR)

Concert Willem Brons
De vermaarde concertpianist Willem Brons
verzorgt op donderdagavond 14 oktober 2010
(aanvang 20:15 uur) het slotconcert in de
zomerserie. Hij zal daarbij op piano en orgel
diverse werken ten gehore brengen. Naast
concerterend instrumentalist heeft Willem
Brons een grote reputatie als docent en
"lecturer". Zo geldt hij als een van de
belangrijkste Schubert-vertolkers van deze tijd.
Willem Brons trad regelmatig op met vrijwel
alle Nederlandse orkesten zoals het
Concertgebouw Orkest, het Residentie Orkest
en het Rotterdams Philharmonisch Orkest,
alsook vele buitenlandse orkesten. Hij gaf
talrijke recitals in grote muziekcentra
waaronder Londen, Parijs, Rome, Tokio,
Moskou, Berlijn, Hamburg, Antwerpen, Brussel
en Praag. In 2006 verscheen een CD met
werken van Mozart. Deze opname werd
unaniem zeer geprezen en stond geruime tijd in
de klassieke top-10.
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