ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de
Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor…
EXTRA UITTIP: Twentse Orgeldag
Wie zijn jullie?
Gijs van Schoonhoven is een bekende in orgelland en is als
stadsorganist regelmatig te horen op bekende orgels zoals
het van Dam orgel in de grote kerk op de markt in Enschede.
Jorrit Woudt is een Enschedese organist en dirigent die zijn
sporen ook verdient heeft op diverse concerten in Enschede
en daarbuiten. Zij hebben samen het plan opgevat om de
Twentse orgels op de kaart te zetten en dat in het kader van
de Open Monumentendag op 13 september 2014.
Wat gaan jullie doen?
Open Monumentendag 2014 vindt plaats in het weekend van
13/14 september in heel Nederland. Duizenden
monumenten, herkenbaar aan de Open Monumentendagvlag, openen dan gratis hun deuren voor het publiek. Open
Monumentendag één van de grootste culturele
evenementen van het land. Het thema van Open
Monumentendag 2014 is 'Op reis'. Op de betreffende zaterdag zijn vele kerken open ter bezichtiging.
Het Twentse orgellandschap is zeer veelkleurig. Gijs van Schoonhoven en Jorrit Woudt organiseren
tijdens deze Open Monumentendag 2014 voor het eerst in de geschiedenis van Twente de “Twentse
orgeldag”.
Wat maakt jullie activiteit speciaal?
In Twente vindt men orgels uit de 18e, 19e en 20e eeuw. De instrumenten, vaak recent
gerestaureerd, verkeren in goede staat en zijn zeer uitnodigend om bespeeld te worden. Er is, naar
men verwacht, een grote toeloop van organisten om deze prachtige instrumenten te bespelen deze
dag. Dat is een goede gelegenheid om een diversiteit aan stijlen te beluisteren. Daarom dit initiatief
van Gijs en Jorrit om ook een evenement als dit in Twente te organiseren.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zaterdag 13 september mogen de orgels bespeeld worden van 10.00-16.00 uur. Aansluitend is er
om 17.00 uur een gratis slotconcert op het symfonische Flentrop-orgel van het Willem
Wilminktheater in Enschede. Dit concert zal worden verzorgd door de Enschedese stadsorganist Gijs
van Schoonhoven.
DE TWENTSE ORGELDAG LAAT DE MONUMENTEN KLINKEN!

