De orgels van michaël Maarschalkerweerd: dè klank tussen hemel en aarde
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UITNODIGING
Een onthullend symposium:
"Michaël Maarschalkerweerd:
Maître, Meister of gewoon meesterlijk?"
Wat is uw mening?
Wat onderscheidt Michaël Maarschalkerweerd van andere orgelbouwers,
wat leren we van hem en wat heeft dit voor betekenis voor de
orgelbouw en –restauratie in de toekomst?
Via lezingen en discussies komen we met elkaar tot een slotconclusie.

Zaterdag 27 juni, 10:00 u. - 18:00 u.
Start in St. Catharinakathedraal
Vervolg om 10:30 u. in
Auditorium Catharijneconvent Utrecht
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

De kosten voor deelname bedragen € 29,95 p.p.
inclusief lunch, koffie en/of thee.
Meld u aan tot 15 juni a.s.
GA NAAR HET AANMELDINGSFORMULIER
(Lukt het niet via het aanmeldingsformulier?
Stuur dan een bericht met uw naam, adres en functie naar
maarschalkerweerd2015@gmail.com)

PROGRAMMA (onder voorbehoud):
10:00 u. Opening en lezing over het moderne orgel in St. Catharinakathedraal door
Drs. Philip van den Berg, tevens dagvoorzitter en voorzitter van Michaël
Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015
Vervolg in Auditorium van Museum Catharijneconvent
11:00 u. Paula Hertogh MA :
de kerkelijke kunst in Nederland in de negentiende eeuw en het St. Bernulphus gilde in het bijzonder
Drs. Richard de Beer:
de orgelkasten van Maarschalkerweerd
Prof. Dr. Anton Vernooij:
de ontwikkelingen in de kerkmuziek met aandacht voor de rol van het orgel
daarbij
12:30 u. Discussieronde en lunch
13:30 u. Dr. René Verwer:
de Franse invloeden in het werk van Maarschalkerweerd
Prof. Dr. Hans Fidom
de Duitse invloeden in het werk van Maarschalkerweerd
14:30 u. Discussieronde en koffie/theepauze
15:00 u. Dr. Bart van Buitenen
Maarschalkerweerd en het oude orgel
15:30 u. Slotdiscussie
16:30 u. LEZING/CONCERT door Mr. Drs. Paul Houdijk in St. Catharinakathedraal
Het orgel als muziekinstrument, en het repertoire dat erop kan worden gespeeld.
‘s Avonds om 20:15 uur kunt u nog het orgelconcert bijwonen door
Bas Groenewoud in de St. Willibrordkerk Utrecht
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