Orgel op Open Monumentendag

Traditiegetrouw geven we u een overzicht van alle orgelactiviteiten op open Monumentendag. Voor
meer info en de andere activiteiten verwijzen we u ook graag naar www.openmonumentendag.be
PROVINCIE ANTWERPEN
30 JAAR HET ORGEL IN VLAANDEREN: Op audiëntie bij de koning(in) der instrumenten
Inleiding 13.30u – 14.15u
Het Orgel in Vlaanderen wil groot en klein de wondere wereld v/h ambachtelijk orgel leren kennen.
Ontdek online de geschiedenis en werking
Prijs: gratis
Organisatie: Het Orgel in Vlaanderen vzw
Contact: info@orgelinvlaanderen.be
Links: www.orgelinvlaanderen.be
Sint-Pauluskerk, Antwerpen: Op audiëntie bij de koning(in) der instrumenten online concert 14.30u
– 15.15u
Na de inleidende lezing in het Vleeshuismuseum is Bart Rodyns gastheer aan het orgel in de SintPauluskerk voor een concertje en toelichtingen.
Prijs: gratis
Organisatie: Het Orgel in Vlaanderen vzw
Contact: info@orgelinvlaanderen.be
Links: www.orgelinvlaanderen.be
Sint-Jacobskerk, Antwerpen: Op audiëntie bij de koning(in) der instrumenten online concert 15.30u –
16.15u
Peter Strauven verwelkomt ons tijdens deze 3de activiteit in de virtuele orgelwandeling voor
toelichtingen en een concert aan een heel ander type orgel in de Sint-Jacobskerk.
Prijs: gratis
Organisatie: Het Orgel in Vlaanderen vzw
Contact: info@orgelinvlaanderen.be
Links: www.orgelinvlaanderen.be
Andere activiteiten Provincie Antwerpen:
Protestantse Kerk - Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5 2000 Antwerpen 10.00u – 18.00u
Maak kennis met het kerkgebouw van de Zusters Annuntiaten (17de eeuw) dat sinds 1821 in gebruik
is als protestantse kerk van Antwerpen. Het interieur is heringericht, er staat een groots Walcker-orgel
(Luthers) en er zijn prachtige glasramen. Van buiten is alles al gerestaureerd. De glasramen zijn
momenteel in restauratie. Geniet van de 'stille plek' in het hartje van de studentenwijk, luister naar
het orgel en verneem alles over de Antwerpse protestanten in heden en verleden.
U kunt de kerk bezoeken in groepen van max. 15 personen.
Inschrijven kan in tijdsloten van een half uur via deze link:
https://openmonumenten.eventsite.be/page/42
Er wordt ook orgelmuziek voorzien.

Afhankelijk van de geldende maatregelen zal er een begeleid bezoek mogelijk zijn. Anders kunt u op
eigen gelegenehid de kerk bezoeken en u oriënteren met informatie ter plaatse (neem uw smartphone
of tablet mee).
Organisatie: Protestantse Cultuurking Antwerpen
Contact: marian.knetemann@hommers.be
wp.protestantsekerkantwerpennoord.be
Onze Lieve Vrouw-Sint-Leodegariuskerk/Centtrumkerk, Kardinaal Cardijnplein 5 2880 Bornem 15.00u
Orgelconcert: Wervelend concert Orgelduo 422play met Bart Jacobs & Reitze Smits
Ze spelen muziek die nog ongehoord is op orgel: bewerkingen voor 4-handig en 4-voetig orgel van
Händel, Purcell, Mendelssohn en Mozart, naast nieuwe composities van Reitze Smits. De grote variatie
aan stijlen en het veelzijdige orgelgebruik maken de uitvoeringen van dit orgelduo tot een luisterrijke
gebeurtenis. Deze twee ervaren organisten die elkaar al larenlang kennen, hebben elk een succesvolle
solistische carrière, en gaan nu samen de uitdaging aan om de nieuwe mogelijkheden van het orgel te
laten horen.
Prijs: € 10,00
Reservaties verplicht: www.terdilft.be/activiteitendetail/6643/orgelzondag
Organisatie: CC Ter Dilft
Sint-Antoniuskerk Armand Reusensplein 2930 Brasschaat 13.00 – 17.30u
Begeleide rondleiding
Tijdens deze Open Monumentendag gooit de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat haar deuren
wagenwijd open. Tussen 13u. en 17.30u zal de kerk doorlopend toegankelijk zijn voor het grote
publiek. Om 13u., 14u., en 16u. wordt een rondleiding van ongeveer 45 minuten voorzien. Het
zwaartepunt van deze rondleiding zal bij het 150-jarige Vermeersch-orgel liggen. Huisorganist Koen
Maris laat je een kijkje nemen in de orgelkast en geeft meer uitleg over de werking van het orgel.
Geniet dus van deze unieke kans om het orgel van héél dichtbij te zien en te horen.
Prijs: gratis
Reservatie verplicht: 036500340 cultuurcentrum@brasschaat.be
Organisatie: Davidsfonds Brasschaat
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat 2200 Herentals 13.00u en 15.00u
Verbuecken-Pels-orgel in de Sint-Waldetrudiskerk
Dit jaar bestaat het monumentale Verbuecken-Pels-orgel in de Sint-Waldetrudiskerk 250 jaar. Om 13
uur geeft Bert Hermans uitleg over en een demonstratie van het orgel. Om 15 uur geeft Bart Wuilmus
uitleg over en een demonstratie van het orgel.
Wanneer: De kerk is vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur.
Prijs: gratis
Reservaties: toerisme@herentals.be
Contact: 014-21 90 88
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Sint-Walburgakerk Markt 1 9700 Oudenaarde 15.30u – 16.15u
Concert en uitleg op het Vierdag-orgel
Een concert met duiding door organist-titularis Gert Amerlinck op het Vierdag-orgel in het koor van de
Sint-Walburgakerk te Oudenaarde.

Prijs: gratis
Contact: 0498160666
Sint-Walburgakerk Markt 1 9700 Oudenaarde 16.30u – 17.00u
Concert en uitleg op het Cloetens-orgel
Een concert met duiding door organist-titularis Gert Amerlinck op het Cloetens-orgel. Na het concert
kan het publiek in kleine groepjes het orgel van dichtbij bewonderen.
Prijs: gratis
Contact: 0498160666
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Heilige-Hartkerk, Dumortierlaan 50 8300 Knokke-Heist 14.00u – 16.30u
Voor muziek- en orgelliefhebbers is de H.-Hartkerk van Knokke tussen 14u en 16u30 de plaats waar je
moet zijn!
Een orgelspecialist geeft deskundige uitleg over het Klais orgel. Dit instrument met meer dan 2000
pijpen was het pronkstuk bij de wereldtentoonstelling van 1935. Het kon tegen gunstige voorwaarden
worden aangekocht.
In 1984 werd het hersteld en uitgebreid tot 3131 pijpen waarvan 3119 opgesteld zijn!
Sint-Pieterskerk, Rijselsestraat 8900 Ieper 15.00u tot 16.00u
Concert: Thema: “Orgelconcerti”
Dirk Coutigny speelt werken van J. S. Bach, G.F. Händel, A. Marcello, D. Buxtehude.
Prijs: gratis.
Organisatie: kerkfabriek Sint-Pieterskerk.
Sint-Petrus-en-Sint-Pauluskerk, Kerkplein 52 8800 Rumbeke (Roeselare) 14.00u – 18.00u
Film
De Orgelkring Adriaen Willaert brengt een film over o.a. de geschiedenis van de orgels van groot
Roeselare. Welke orgelbouwers waren hier actief vanaf de renaissance (de periode van Adriaen
Willaert) tot de 20ste eeuw? Er is aandacht voor Clément Carbon die enkele orgelkasten vervaardigde
en voor zijn schoonzoon Joseph Viérin, de architect van de heropbouw van de kerk van Rumbeke. Ook
de betekenis van deze architectenfamilie Viérin voor de hele provincie komt aan bod, kleinzoon Piet
Viérin doet het verhaal. Daarnaast wordt ook deze vraag gesteld: is er een link tussen Roeselare en
Brugge, en wat is de link tussen Mozart en het kasteel van Rumbeke?
Voor de laatste sessie van 17u komt Piet Viérin zelf ook langs om te vertellen over de wederopbouw
van de kerk van Rumbeke en het werk van zijn familie.
De film start telkens op het uur.
Prijs: gratis
Organisatie: Orgelkring Adriaen Willaert
Contact: eric.hallein@pandora.be 0467049854

