INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL HAARLEM
14-28 juli 2018
Inhoudelijk verslag

De 52e editie van het Internationaal Orgelfestival Haarlem is opnieuw een zeer succesvol muziekevenement
geworden. 120 cursisten van over de hele wereld bezochten de Zomeracademie en kregen les van 13
toonaangevende internationale organisten. Acht organisten, uit 26 inzendingen geselecteerd, werden door vijf
internationale juryleden beoordeeld tijdens drie rondes van het Internationale Improvisatieconcours. Deze
bijzondere evenementen werden geflankeerd door vele concerten, een filmpremière, een excursie en vele
andere activiteiten, met in totaal iets meer dan 8.000 bezoekers (exclusief ruim 5.000 virtuele bezoekers via
life-stream).
Openingsweekend
Voor de zesde keer op rij werd het Festival geopend met een ‘Haarlemse Orgeldag’ en een feestelijk
Openingsconcert op de eerste zaterdag van het festival. In 2018 begon de basisschool-zomervakantie pas de
laatste week van juli; dit is de tweede week van het festival. Deze kans is aangegrepen om het openingsweekend
van het Orgelfestival, in samenwerking met de Haarlemse basisscholen, om te toveren tot een ‘Orgeldag for Kids’.
Voor deze kinder-Orgeldag was een speurtocht langs alle Haarlemse binnenstad-locaties uitgezet. Het leidende
verhaal ging over Mozart die, aan het eind van zijn leven gekomen, op zoek wilde naar de orgelklank die hij zich
herinnerde van zijn eerste reis naar Haarlem, toen hij als tienjarig jongetje het Bavo-orgel bespeelde.
Kinderboekenschrijver Bies van Ede tekende voor dit verhaal, dat zowel werd uitgespeeld als, op locatie, met een
audioguide kon worden beluisterd. De speurtocht werd voorafgegaan door een schoolproject waarbij de kinderen
zelf een orgel in elkaar konden zetten om zo de werking van dit ingenieuze muziekinstrument te ontdekken.
Op voorspraak van de organisatie ‘Hart Haarlem’, gespecialiseerd in cultuurprojecten op de Haarlemse
basisscholen, is ervoor gekozen de speurtocht speciaal voor Haarlemse schoolkinderen op vrijdag 13 juli, dus een
dag voor de openingsdag, te organiseren. Op zaterdag zou dezelfde speurtocht voor kinderen van buiten Haarlem
worden gehouden. Vrijdag 13 juli was een reguliere schooldag en dit was een goede zet; de speurtocht kwam op
die dag goed uit de verf en beantwoordde aan de doelstelling de kinderen in aanraking met de Haarlemse orgels
te brengen. Op zaterdag bleef het aantal aanmeldingen helaas onder de 15, waardoor de speurtocht niet kon
doorgaan. Tegelijkertijd waren de orgelbouwsessies op die dag wel bijzonder populair. Opvallend was dat aan
deze activiteiten juist kerkelijke kinderen uit heel Nederland deelnamen, dus kinderen die al bekend zijn met het
orgel.
De reacties van zowel de kinderen als de leerkrachten naar aanleiding van de kinderactiviteiten waren unaniem
lovend. Een paar voorbeelden uit de reacties van de kinderen:
‘Ik vond het superleuk en heb ervan genoten. Dit is supernieuw voor mij en ik heb nieuwe dingen geleerd. Dankjewel’ – ‘Ik
vond het heel leuk en het orgel van de Bavokerk was echt heel mooi. Ik zou graag nog een keer gaan en het is heel goed
georganiseerd. Bedankt voor alles!’ – ‘Ik vond de muziek erg mooi, de orgels zagen er mooi uit en ik heb veel nieuwe dingen
geleerd. Er zijn veel orgels in Haarlem! Dit wil ik zeker nog een keer doen. Dankjewel!’ – ‘Ik wil graag nog een keer komen, en
het was ook leuk toen we heel hoog mochten gaan bij het orgel!’ – ‘Ik vond het superleuk en leerzaam. De grote orgels waren
fantastisch. En het was leuk om door de stad te lopen.’.
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De meningen van de leerkrachten lieten zich samenvatten in deze reactie:
‘Wat een bijzonder mooie dag! Heeft al mijn verwachtingen overtroffen! Ook de ouders die mee waren, waren over het
algemeen zeer enthousiast. Veel betrokken mensen in de presentatie/organisatie van alles. Op veel bijzondere locaties
geweest op één dag en veel mooie dingen gezien, gehoord en geleerd.’

De kwaliteit van het project, en de samenwerking tussen de coördinatoren van de speurtocht en de plaatselijke
scholen, was optimaal. Het verraste ons dat ook kinderen en ouders met een niet-Westerse achtergrond net zo
enthousiast waren; de kerkdrempel leek voor hen geen belemmering te vormen.
Vooral daarom zien we de kinderactiviteiten op zaterdag zeker niet als mislukt en eenmalig, maar juist als
aanleiding voor het nadenken over verbetering. We zijn ons zeer bewust van de noodzaak tot het aanboren van
een jong nieuw publiek en zijn vastbesloten in 2020 weer kinderactiviteiten te ontplooien. Voor de evaluatie is de
belangrijkste vraag hoe we nog effectiever de doelgroep, nl. de kinderen van 8 tot ongeveer 12 jaar, kunnen
bereiken.
Parallel aan de kinderactiviteiten vonden op zaterdag 14 juli in vier kerken wandelconcerten plaats, gespeeld door
Haarlemse organisten. Dankzij de aantrekkelijke programma’s én het prachtige weer werden deze concerten
bezocht door ruim 1.000 luisteraars.
Ook tijdens het bijzondere Openingsconcert stond de jeugd centraal. Het werd gegeven door het Nationaal
Gemengd Jeugdkoor o.l.v. de Letse dirigent Sigvards Klava. Naast a capella koorwerken van Josef Rheinberger,
Arvo Pärt en Cyrillus Kreek voerden ze, met Ben van Oosten als organist, het Requiem van Maurice Duruflé uit.
Het concert werd opgedragen aan de eerder dit jaar overleden Stadsorganist Piet Kee. Diverse recensenten
roemden deze uitvoering.
Improvisatieconcours
Vanaf 2016 staat het Haarlemse Orgelfestival in het teken van belangrijke artistieke koerswijzigingen.
Speerpunten daarbij zijn (1) de ontwikkelingen in het hedendaagse improviseren en componeren (op en voor
orgel, maar ook andere instrumenten), (2) interdisciplinair musiceren en (3) de ambitie weer in de Europese
voorhoede te komen op de gebieden waar het Festival vanouds sterk in was. Er is voor gekozen niet alle
vernieuwingen in één keer door te voeren, om te voorkomen dat het publiek zich van het Festival vervreemdt.
Vooralsnog zien we 2020 als het jaar waarin het Festival in alle onderdelen aantoonbaar een inhaalslag gemaakt
heeft.
De vernieuwingen zijn in 2016 en 2018 zichtbaar geworden in het orgel-improvisatieconcours en, met name het
laatste jaar, de Zomeracademie. In 2018 is ten opzichte van het voorgaande festival nog meer het accent komen
te liggen op niet-traditionele, met name multidisciplinaire en multiculturele, improvisatieopdrachten. Zo was er
een opdracht van een onvoorbereide improvisatie in dialoog met de Japanse danser Kenzo Kusuda en in de Finale
samen met de wereldvermaarde sheng-speler Wu Wei. Deze optredens tijdens deze twee rondes vormden in
artistiek opzicht hoogtepunten van het Festival. In de eerste ronde moest worden geïmproviseerd op basis van
een Psalmfragment en een tekst van Confucius. Daarnaast waren er opdrachten op basis van de hit ‘America’ van
Leonard Bernstein (geboren in 1918), en muzikaal materiaal van de dit jaar 80 geworden Nederlandse componist
Jan Vriend.
In de recensies van het concours, o.a. in Nederlandse maar ook in een Australisch orgelvaktijdschrift, is het
concours in positieve bewoordingen als zeer vooruitstrevend gekenmerkt. Wel worden zorgen geuit over het feit
dat de ambachtelijke improvisatievormen wat naar de achtergrond zijn verschoven. De Artistieke Raad trekt zich
deze kritiek aan. Het doel dat we ons in 2015 hebben gesteld op termijn weer in de voorhoede van de
improvisatiekunst te geraken, is echter bereikt. Het is nu de uitdaging om deze positie te behouden, de
verschillende opdrachten in balans te krijgen en tegelijkertijd te blijven nadenken over nieuwe, volgende stappen.
Winnaar van het Improvisatieconcours was de Nederlandse organist Geerten van de Wetering, na naamgenoot
Geerten Liefting in 2016, de tweede Nederlandse winnaar op rij. De andere deelnemers kwamen uit Roemenië
(helaas raakte deze kandidaat vlak voor het concours geblesseerd en moest van zijn deelname afzien), Duitsland,
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Zwitserland, Italië en Nederland. De andere inzenders kwamen uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Frankrijk.
Bijzonder was het jurylidmaatschap van de jonge Nederlandse orgelpionier Jacob Lekkerkerker en de jazzmusicus
en componist Guus Janssen. Met deze twee juryleden draagt het Internationaal Orgelfestival een duidelijke
artistieke stelling uit. Ze heeft afscheid genomen van het traditionalisme, waarbij het Franse orgelvirtuozendom
mainstream was.
Voorafgaand aan de finale werden tijdens twee openbare discussierondes door zowel de concoursdeelnemers als
de juryleden gedachten uitgewisseld over de toekomst van het improviseren. Met deze openbare discussies
wordt al enkele edities geprobeerd het publiek bij het concours en de improvisatiekunst te betrekken.
Zomeracademie
Een van de belangrijke onderdelen van de Zomeracademie is de Young Composersklas. Deze klas heeft inmiddels
al diverse bijzondere composities opgeleverd, waarbij steeds het Christian Müller-orgel in de Haarlemse Grote of
St.-Bavokerk inspiratiebron is. Voortbouwend op eerdere edities is in 2018 een combinatievorm uitgeprobeerd,
waarbij zowel compositiestudenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag deelnamen als, op basis van
inschrijving, componisten van elders. Dat leverde een kleurrijke klas op van zowel Engelse, Koreaanse, Chinese als
Nederlandse componisten.
Tot onze spijt is deze vorm niet erg geslaagd gebleken. De werken van de Haagse studenten waren bij aanvang
nog in een rudimentaire fase, terwijl de andere composities al klaar waren. Dat verschil was te groot om ze op
een goede manier tijdens de lessen evenwichtig te kunnen behandelen. Dit leverde helaas spanningen op tussen
de deelnemers en de docent. We zijn blij met de terugkoppeling van de deelnemers van de klas en de toezegging
van sommigen van hen om mee te willen denken om voor 2020 een betere opzet uit te werken. In die zin zouden
we, ondanks de spanningen, de Young Composersklas zoals deze in 2018 is verlopen niet als mislukt willen
beschouwen. Het presentatieconcert van de Young Composersklas was een bijzonder evenement waarbij
boeiende en opbouwende discussies tussen het publiek en met name ook de andere Zomeracademie-docenten
ontstonden. Inmiddels is een eerste evaluatie geweest en de conclusies daarvan vormen de basis voor het
uitdenken van een nieuwe opzet voor de Young Composersklas in 2020.
Zeer succesvol was dit jaar de Young Talent-class. Opnieuw kregen zes zeer getalenteerde tieners, dit keer
afkomstig uit Nederland, Singapore, de Verenigde Staten en China, van 8 verschillende docenten uit binnen- en
buitenland les in improvisatie en repertoirespel uit uiteenlopende stijlperiodes. Hierdoor kwamen de 13- tot 17jarige organisten in een belangrijke fase van hun opleiding al in aanraking met uiteenlopende visies op musiceren.
Voor het eerst mochten de Young Talents zich ook presenteren tijdens een van de presentatieconcerten, tot trots
van hun ouders die ofwel waren meegereisd of via de webcam in het thuisland meekeken en -luisterden.
De improvisatiecursussen werden dit jaar goed ontvangen, maar van de docenten kregen we ook suggesties tot
verbetering. Beide improvisatiecursussen werden gegeven door twee juryleden van het improvisatieconcours,
waardoor ze allebei in de eerste week vielen. Het ontbreken van een improvisatiecursus in de tweede week werd
gemist. Een experiment was dit jaar dat sommige lessen door de twee improvisatiedocenten werden gegeven, en
dat cursisten de mogelijkheid werd geboden te wisselen tussen de docenten. Bovendien werd het onderscheid
tussen de beginners- en de gevorderdencursus losgelaten. Beide veranderingen bleken niet goed uit te pakken;
de meeste cursisten bleken meer baat te hebben bij het leskrijgen van één docent en het niveau van de cursisten
liep te veel uiteen. Hier is in 2020 duidelijk verbetering te behalen.
In 2016 werd een nieuwe stap gezet door docenten meer cursussen te laten geven. In 2018 is, uit oogpunt van
kostenbesparing, hier nog een extra stap in gezet, waardoor sommige docenten maar liefst drie cursussen per dag
gaven. Hoewel alle docenten hier hun medewerking verleenden, bleek na afloop dat sommigen dit lesrooster
toch te intensief vonden. In 2020 zullen we daarom het rooster weer iets rustiger maken, waarbij maximaal twee
cursussen per dag de norm zal zijn.
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Een uitgebreid programma met openbare masterclasses en lezingen werd door veel bezoekers van buiten te baat
genomen om meer van de Zomeracademie mee te maken. Een excursie naar de provincie Groningen – de
Orgeltuin van Nederland – stelde de cursisten van overal ter wereld in staat andere bijzondere Nederlandse
orgels te leren kennen. Deze excursies konden ook worden bijgewoond door publiek.
In totaal werden in de Zomeracademie 119 masterclasses van elk twee uur gegeven (in totaal dus 238 uur les),
waarvan er 18 door het publiek konden worden bijgewoond. Het maximaal aantal van 120 cursisten uit 21
verschillende landen schreven zich in voor de Zomeracademie, waarbij het aantal van 2016 is geëvenaard.
Opvallend is dat hiervoor nauwelijks reclame is gemaakt: alleen via Facebook en de eigen nieuwsbrief is het
openstellen van de inschrijving op 1 januari 2018 gecommuniceerd. Op 16 januari was de eerste cursus
volgeboekt en medio maart waren er al 100 deelnemers.
Bijzonder was in 2018 de clavichord-workshop waarvoor zich spontaan tientallen cursisten opgaven. Elke lesdag
werd afgesloten met een openbare lezing waarin docenten ingingen op hun specialisme, of door de organisatie bij
elkaar werden gezet om over thema’s verder te discussiëren. Zo besprak Roman Summereder met Leo van
Doeselaar verleden en toekomst van het Haarlemse Orgelfestival. Het publiek werd regelmatig bij deze
gesprekken betrokken.
De aantrekkingskracht van ons festival is het gegeven dat elders vrijwel nooit in een bestek van twee weken
zóveel docenten van naam bijeen zijn rondom enkele van de beroemdste orgels ter wereld. Deze
aantrekkingskracht resulteerde ook in concrete samenwerkingen op artistiek en educatief niveau op eigen
initiatief of op verzoek van festivals en conservatoria in Kansas, Toulouse, Beijing en elders. Eén van de gevolgen
van een samenwerking met het Central Conservatory of Music te Beijing is dat in 2018 een vijftal studiebeurzen
zijn uitgereikt aan Chinese getalenteerde jonge orgelstudenten uit Beijing en Shanghai. En dat naast deze vijf
studenten 21 Chinese organisten zich inschreven voor de Zomeracademie. Een samenwerking met Kansas
University had als resultaat dat 26 Amerikaanse studenten hebben deelgenomen.
De logistieke krachttoer om alle cursisten naar tevredenheid bij B&B-adressen onder te brengen en een rooster te
maken waarbij zowel docenten als cursisten elke keer weer op de goede tijd bij de juiste leslocatie stonden, is in
2018 opnieuw gelukt. Wel is opnieuw gebleken dat het aantal van 120 cursisten in alle logistieke opzichten het
maximum is.
Concertreeks
De concerten werden steeds gegeven door twee docenten van de Zomeracademie. De formule van het duoconcert, dat we nu enkele edities hanteren, blijkt voor zowel de spelers als het publiek zeer aantrekkelijk. Elke
dinsdagavond en donderdagmiddag was er een concert in samenwerking met de organisaties van de
Stadsorgelconcerten.
Het Openingsconcert is al genoemd bij het Openingsweekend. Een ander koorconcert werd georganiseerd in
samenwerking met de Haarlemse Koorbiënnale. Het Festivalkoor van de Koorbiënnale werd speciaal
samengesteld voor een sfeervol concert in de Kathedrale Basiliek in Haarlem, waarbij onder meer Louis Viernes
‘Messe Solenelle’ voor koor en twee orgels op het programma stond.
Verder werd tijdens het Festival de Sweelinck-Mullerprijs uitgereikt aan orgeltalent Laurens de Man; een
samenwerking met de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinck-prijs. Op dezelfde avond presenteerde jurylid (en oudprijswinnaar van de Sweelinck-prijs) Jacob Lekkerkerker zijn nieuwste project Cathedral Mobile aan een zeer
geboeid publiek.
Dit jaar stond een juryconcert weer op het programma. In samenwerking met het Franse festival Toulouse-lesOrgues en het Orgelpark in Amsterdam kreeg jurylid Guus Janssen de opdracht een nieuw werk voor orgel en
sheng te componeren, mede om de samenwerking met Beijings Central Conservatory of Music te benadrukken.
Tijdens het juryconcert werd dit stuk in première gebracht. Het was bijzonder hoe in deze compositie het
eeuwenoude Chinese blaasinstrument, meesterlijk bespeeld door virtuoos Wu Wei, met zijn verre en veel latere
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verwant – het orgel in de Haarlemse Bavokerk – de dialoog aanging. Dankzij de beeldschermen in de kerk had het
publiek optimaal zicht op de beide musici.
Festivalconcerten vonden behalve in Haarlem ook plaats in Groningen, Zeerijp, Leens en Alkmaar. Filmmaker
Daniel Brüggen presenteerde zijn nieuwe documentaire over de orgelintonateur Klaas Veltman.
Korte artistieke terugblik
Artistieke hoogtepunten waren voor ons:
• Het Openingsconcert met het Nationaal Gemengd Jeugdkoor onder leiding van Sigvards Klava en Ben van
Oosten als meesterlijk begeleider;
• Ondanks enkele verbeterpunten: de Orgeldag for Kids;
• Vernieuwingen in het concours, met name de tweede ronde in de Grote Zaal van de Philharmonie met
danser Kenzo Kusuda;
• De nieuwe compositie voor Orgel en Sheng;
• De door Olivier Latry en Ben van Oosten gezamenlijk gegeven openbare masterclass.
Naast hoogtepunten zijn er ook leerpunten ter verbetering:
• Beter bereiken van de doelgroep voor de Orgeldag for Kids, met name op zaterdag;
• Opzet van de Young Composersklas;
• Opzet van de improvisatiecursus;
• Verder optimaliseren van de website.
Website
Eind 2017 is de inmiddels 10 jaar oude website geheel vernieuwd. Daarbij is, naast een aantrekkelijker en
eigentijdser ontwerp, ook de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid voor de websitebezoeker verbeterd.
Moesten in het verleden de Zomeracademie-aanmeldingen met de hand worden geadministreerd, vanaf deze
editie werden de aanmeldingen automatisch verwerkt, wat zeer veel mensuren heeft uitgespaard. Ook was, met
wat aanloopproblemen, online betalen mogelijk.
De nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden voor het plaatsen van visuele content en de koppeling met
een extern kaartverkoopsysteem is eenvoudiger en efficiënter geworden. Hierdoor verliep ook de voorverkoop
van toegangskaarten beter en succesvoller dan tijdens de vorige editie.
Door de tijdsdruk en het beperkte budget bij het bouwen van de nieuwe website is de vormgeving en de lay-out
nog niet geheel optimaal. In de komende jaren zal de site in alle opzichten worden ge-update. De online
cursusgeldbetalingen vinden nu goed plaats maar worden nog niet helemaal volgens wens verwerkt. Ook kleine
oneffenheden met de geïntegreerde financiële administratie, online ticketverkoop (gecombineerd met
betaalmogelijkheden vanuit buiten Europa) en de met het systeem geïntegreerde mogelijkheid ook aan de zaal
met pin te betalen, worden dan opgelost.
Publieksbereik
Met ruim 50 publieke activiteiten heeft het festival zich in 2018 gekenmerkt door een verdergaande
publieksgerichtheid. Een groot aantal activiteiten was vrij toegankelijk, en het festival bood een aanzienlijk groter
aantal publieke masterclasses, die goed bezocht werden.
De (gratis) orgelbespelingen in samenwerking met de Stadsorgelconcerten Haarlem zijn ook deze editie weer
goed bezocht: de vier de concerten trokken gemiddeld ruim 500+ bezoekers. De betaalde concerten bleven zoals
verwacht achter bij deze aantallen. Toch zagen we hier een lichte groei, zowel bij de concerten met een
toegankelijke programmering als ook de iets avontuurlijkere programmering. Nieuw was dit jaar dat we
toestemming kregen tijdens de gratis toegankelijke Stadsconcerten een uitgangscollecte te houden. Een flyer met
de oproep tot giften aan het Festival leidden ertoe dat tot weken na het festival vrijwillige giften op de rekening
van het Festival binnenkwamen.
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Deze editie waren er aanzienlijk meer openbaar toegankelijke masterclasses, waaronder ook een met de Young
Talents. Hoewel deze masterclasses als ook de lezingen vanwege het specialistische karakter niet gericht is op het
grote publiek, zagen we hier een toename van het aantal belangstellenden.
Publieksaantallen
Haarlemse Orgeldag + openingsconcert
Betaalde (2) concerten Haarlem
Gratis (10) concerten Haarlem
Concerten buiten Haarlem (gratis/betaald)
Concours, 2 rondes, discussies + finale (betaald)
Masterclasses, lezingen en documentaire (betaald)
Totaal

1.454
320
3.523
780
787
1.206
8.040

Virtuele bezoekers
Het aantal virtuele bezoekers is wel flink gestegen, van een paar honderd in 2016 tot bijna 5.000 virtuele
bezoekers in 2018 (zie verder bij social media/livestream).
Kaartverkoop/opbouw eigen adresbestand
In voorgaande edities werd de kaartverkoop voor de betaalde activiteiten vrijwel uitsluitend aan de deur gedaan.
In 2016 is een samenwerking gestart met klassiekemuziek.nl. Naast de betaalde concerten werden bezoekers van
gratis concerten ook gevraagd vrijwillig hun e-mailadres en naam op te geven via een reserveringssysteem en een
opt-in voor de nieuwsbrief. Deze pilot is in 2018 verder uitgebouwd om zo verder te bouwen aan een
klantenbestand. De combinatie van een lagere voorverkoopprijs in combinatie met een nieuwe en veel
gebruiksvriendelijker droegen bij aan een stijging van het aantal verkochte kaarten vooraf.
Voor de editie van 2018 was de ambitie om niet zozeer een groter, als wel breder, diverser en jonger publiek te
bereiken. Hoewel we qua totaalaantal bezoekers iets lager uitkwamen dan in 2016 (ruim 8.000 bezoekers tegen
9.800 in 2016), hebben inspanningen om een diverser publiek te bereiken resultaat gehad, met name vanwege de
programmering van de Orgeldag for kids en het Nationaal Jeugdkoor tijdens het Openingsweekend, de
voorstelling Cathedral Mobile (waar een in elektronische muziek geïnteresseerd publiek afkwam), en de
concoursronde met geïmproviseerde dans.
Radio
8 juli
12 juli
15 juli
18 juli
19 juli

Haarlem105/Niet thuis uitgaansprogramma- lokale radio: interview Franca Klaus mbt
Haarlemse Orgeldag for kids en openingsconcert
Haarlem 105/nieuwsprogramma Haarlem vandaag: interview Peter Ouwerkerk
Haarlem105/Niet thuis: interview Franca Klaus mbt hoogtepunten festival
RTVNH Lunchroom locatie-item met interview Peter Ouwerkerk en deelnemer Young Talent
masterclass
Radio 4 Podium: interview Jan Hage ivm Haarlemse premiere Jets d’Orgue

Knipsels in landelijke en regionale pers
Totaal 45 vermeldingen en 201 doorplaatsingen met een advertentiewaarde van € 40.160,43. De verschenen
artikelen in (orgel)vakbladen* vallen buiten dit overzicht, deze worden niet meegenomen door de knipselservice.
Het complete overzicht is als bijlage opgenomen.
* er waren (orgel)muziekjournalisten uit o.a. Duitsland, USA en Australië aanwezig.
Het Orgelfestival is veelvuldig op zowel Nederlandse als internationale sites vermeld. Een overzicht is indien
gewenst opvraagbaar.
Vermeldingen externe nieuwsbrieven/partners
Klassiekemuziek.nl
Nieuwsbrieven mei (start kaartverkoop) en juni (festival algemeen)
Haarlem Marketing
In aanloop naar en tijdens festival diverse berichten via Facebook
Philharmonie Haarlem
aankondiging festival (juni)
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Doopsgezinde Gemeente Haarlem
Koorbiënnale
Bachfestival Dordrecht
Schnittger Festival Groningen juni
24-Classics
Orgelnetwerk Noord-Holland
OrganPromotion Michael Grüber

Brochure zomerconcerten en activiteiten
Vermelding openingsconcert + zaterdagmiddagconcert
Nieuwsbrief juni aankondiging festival + concert Sweelinckprijs
aankondiging festival
nieuwsbrief juli + vermelding website: concert 26 juli (Cathedral Mobile)
aankondiging festival + banner
Nieuwsbrief februari + juni: aankondiging festival,
juni: aankondiging festival + Improvisatie Concours, augustus: winnaar
Improvisatie Concours

Social media/live stream
De Facebookpagina heeft een grote schare volgers over de hele wereld, met een verdeling van 63% man en 37%
vrouw. De meeste volgers zitten in de leeftijdscategorie 25-34 (21%), gevolgd door de categorieën 35-44 en 45-54
(beiden 19%). De pagina heeft 2.676 volgers (stand 1 oktober 2018). In aanloop naar en tijdens het festival zijn
regelmatig berichten geplaatst en uitgebreide fotoreportages tijdens het festival.
In 2018 is geïnvesteerd in een goede livestream vanuit de Grote of St.-Bavokerk. Door middel van
tweecameraregistratie bij het Müllerorgel kon niet alleen het aanwezige publiek beneden in de kerk de verrichten
van de organisten bewonderen, maar ook vanuit de hele wereld kon men 24/7 via de website met beeld en geluid
concerten en masterclasses op dit orgel volgen (met uitzondering van het openingsconcert op verzoek van
organist, dirigent en koor). In totaal keken bijna 5.000 personen vanuit de hele wereld mee via deze livestream
(top drie landen Nederland, USA en Duitsland)
De 1e ronde en de finale van de Improvisatie Competitie (16 en 20 juli) en het presentatieconcert van de
studenten van de Zomeracademie (27 juli) trokken de meeste bezoekers.
Drukwerk
A5- flyer Openingsconcert + Orgeldag for kids: oplage 10.000, verspreiding Haarlem, Kennemerland, Alkmaar en
bijsluiter bij magazine ‘Orgelvriend’ / A5-festivalbrochure: oplage 10.000, verspreiding Haarlem, Kennemerland
e.o., Alkmaar / A2-poster: oplage 500, verspreiding Haarlem, Kennemerland e.o., Alkmaar / A3-poster 100,
verspreiding in Haarlem / Mupi’s 70 x in Haarlem.
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Een foto-impressie van het festival

Orgelfestival in het Haarlemse straatbeeld

Openingsconcert met Nat. Gemengd Jeugdkoor o.l.v. Sigvards Klava en
Ben van Oosten

Zaterdagmiddagconcert met Koorbiënnale Festivalkoor

Repetitie Guus Janssen en Wu Wei voor wereldpremière ‘Reunion’

Improvisatieconcours 2e Ronde – improviseren met dans

Mozart zoekt Müller - ervaar orgelspelen
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Festivalprogrammering:
Za 14 juli Zesde Haarlemse Orgeldag
11.30-12.00 Lutherse Kerk (Klaas Koelewijn en Junko Sakakibara)
12.15-12.45 Groenmarktkerk (Naoko Shimizu)
13.00-13.30 Josephkerk (Erik-Jan Eradus)
14.00-14.30 Remonstrantse kerk (Junko Sakakibara en Klaas Koelewijn)
15.00 - 16.00 Zaterdagmiddagconcert Kathedrale Basiliek St.-Bavo (Ton van Eck)
Activiteiten voor kinderen 8 tot circa 11 jaar (en ouders/verzorgers)
Doorlopende workshop ‘Bouw samen een orgel’ 13.30-15.00 (Doopsgezinde Kerk)
19.15-20.00 Bavo-toren - Carillonconcert door Rien Donkersloot
20.15-22.15 Grote of St.-Bavokerk Openingsconcert
Maurice Duruflé – Requiem In herinnering aan Piet Kee (1927-2018).
Voor de pauze orgel solo en koorwerken a cappella van o.a. Franck en Pärt.
Nationaal Gemengd Jeugdkoor (ingestudeerd door Wilma ten Wolde) o.l.v. Sigvards Kļava en Ben van Oosten,
Müller-orgel
Maandag 16 juli
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) door Franz Danksagmüller & Vincent Thévenaz: Improvisation
19.00-22.00 Grote of St.-Bavokerk
Internationaal Orgel Improvisatieconcours: Eerste Ronde, 8 deelnemers
Dinsdag 17 juli
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) door Guus Janssen & Wu Wei: Connecting Cultures with the Organ and the Sheng
19.15-20.00 Bavo-toren Carillonconcert door Rien Donkersloot
20.15-21.20 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert ‘Dialoog’ met Bernhard Haas, Franz Danksagmüller, Vincent Thévenaz, Guus Janssen. Special
guest: Wu Wei (sheng)
Extra: 19.45 Nederlandstalige inleiding in het koorgedeelte
Juryconcert met improvisaties, de wereldpremière van Guus Jansens nieuwe werk Reunion (2018) voor orgel en
sheng, en composities van Bruce Mather, Gyögy Kurtág & Christian Wolff.
Woensdag 18 juli
10.45-12.45 Grote of St.-Bavokerk
Masterclass (Engelstalig): Young Talents
13.15-15.15 Grote of St.-Bavokerk
Masterclass Italiaans orgelrepertoire (Lorenzo Ghielmi)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Lorenzo Ghielmi
20.15-22.00 Philharmonie Grote Zaal
Internationaal Orgel Improvisatieconcours Tweede Ronde, 6 deelnemers
Donderdag 19 juli
10.45-12.45 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): César Franck (Olivier Latry)
13.15-15.15 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Hedendaagse muziek (Bernhard Haas)
15.00-16.00 Bavo-toren
Carillonconcert door Rien Donkersloot
16.00-17.00 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert ‘Twee meesters, vier handen: Olivier Latry & Lorenzo Ghielmi’
Op het programma staan werken van Buxtehude, Frescobaldi, J.S. Bach, Couperin, De Grigny en een vierhandig
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werk van Albrechtsberger.
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Discussion with the three finalists of the Improvisation Competition.
20.15-21.30 Doopsgezinde Kerk, Van Braghtzaal
Eerste filmvertoning van ‘De kleur van lucht’
Documentaire van filmmaker Daniël Brüggen over de zoektocht van Klaas Veltman naar de perfecte 17e-eeuwse
orgelklank.
Vrijdag 20 juli
13.00-13.30 Lunchconcert Fotogalerie De Gang Haarlem door student Zomeracademie voor organisten.
13.15-15.15 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Young Talents
15.30-17.30 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Engelse romantische muziek (Ben van Oosten)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Discussion with the Jury members of the Improvisation Competition (Engelstalig).
20.15-22.20 Grote of St.-Bavokerk
Internationaal Orgel Improvisatieconcours: Finale (3 deelnemers)
Zaterdag 21 juli
12.30-14.30 Grote of St.-Bavokerk
Masterclass (Engelstalig): Improvisatie (Franz Danksagmüller en Vincent Thévenaz)
15.00-16.00 Kathedrale Basiliek St.-Bavo
Zaterdagmiddagconcert: Louis Vierne: Messe solenelle pour deux orgues et choeur en orgelwerken van Eugene
Gigout, Andriessen & Vierne. M.m.v. Koorbiënnale Festivalkoor, Béni Csillag (dirigent), Dirk Luijmes
(Willibrordorgel), Ton van Eck (Transeptorgel).
Zondag 22 juli
Excursie Groningen en ommelanden
10.00-11.00 Der Aa-kerk; toelichting en demonstratie door Peter Westerbrink
11.20-12.20 Martinikerk, toelichting en demonstratie door Henk de Vries
14.00-15.00 Leens, toelichting en demonstratie door Sietze de Vries
15.40 toelichting in Zeerijp
16.00 afsluitend concert Wolfgang Zerer
21.00-22.00 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert ‘Klankfonteinen’
Haarlemse première van het spectaculaire ‘Jets d’Orgues’ (1986, 1991) door Jan Hage op het Müller-orgel.
Maandag 23 juli
15.30-17.30 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Jehan Alain, Olivier Messiaen en hun invloed op de 21e eeuwse muziek (Jean-Baptiste
Robin)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Louis Robilliard & Reize Smits: The art of Transcribing for the organ
20.15-22.00 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert: Young Composers & Zsigmond Szathmáry.
Dinsdag 24 juli
13.15-15.15 Doopsgezinde Kerk
Masterclass (Engelstalig): Heinrich Scheidemann en Jacob Praetorius (Leo van Doeselaar)
15.30-17.30 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Transcripties voor orgel (Louis Robilliard)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Menno van Delft: playing the clavichord and it’s benefits for organ technique.
19.15-20.00 Bavo-toren Carillonconcert door Gijsbert Kok
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20.15-21.20 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert ‘Mon orgue c’est une orchestre’
Extra: 19.45 Nederlandstalige inleiding in het koorgedeelte
Reitze Smits & Jean-Baptiste Robin spelen werken van J.S. Bach, Brahms, Debussy, Jean-Baptiste Robin
(Nederlandse première) & Charles Tournemire.
Woensdag 25 juli
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Jean-Baptiste Robin
20.15-22.00 Alkmaar Grote Laurenskerk
Orgelconcert met Menno van Delft (Van Covelens-orgel) en Roman Summereder (Hagerbeer-Schnitger-orgel).
Donderdag 26 juli
10.45-12.45 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Jehan Alain, Olivier Messiaen en hun invloed op de 21e eeuwse muziek (Jean-Baptiste
Robin)
13.15-15.15 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): César Franck (Louis Robilliard)
15.00-16.00 Bavo-toren Carillonconcert door Jasper Stam
16.00-17.00 Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert ‘Memento’
Leo van Doeselaar & Geerten Liefting (winnaar Haarlemse Improvisatieconcours 2016) spelen werken van o.a. J.S.
Bach, Memories (2017) van Jan Welmers, en improvisaties.
17.30-19.30 Doopsgezinde Kerk
Masterclass (Engelstalig): Jan Pieterszoon Sweelinck (Menno van Delft)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Lydia Vroegindeweij: Reviving the Organ for Children
20.15-22.30 Grote of St.-Bavokerk
Uitreiking Sweelinck-Mullerprijs 2018 aan Laurens de Man; na de pauze uitvoering van ‘Cathedral Mobile’ door
Jacob Lekkerkerker (orgel), Oene van Geel (altviool), Alfredo Genovesi (elektronica) en Clare Callagher (sound
design).
Vrijdag 27 juli
10.45-12.45 Philharmonie, Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Young Talents
13.00-13.30 Fotogalerie De Gang Haarlem
Lunchconcert door student Zomeracademie voor organisten.
13.15-15.15 Grote of St.-Bavokerk
Masterclass (Engelstalig): Johann Sebastian Bach (Leo van Doeselaar)
15.30-17.30 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): César Franck (Louis Robilliard)
17.45-18.45 Philharmonie Haarlem, Van Beinumzaal
Lezing (Engelstalig) Roman Summereder & Leo van Doeselaar: The Haarlem Festival - Past and Future
20.15-21.20 Grote of St.-Bavokerk
Presentatieconcert 1 door cursisten van de Zomeracademie voor organisten.
Zaterdag 28 juli
10.15-12.00 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Expressionisme, Classicisme en ‘neo-barok’ - 20e eeuwse orgelmuziek (Roman
Summereder)
12.30-14.30 Philharmonie Grote Zaal
Masterclass (Engelstalig): Transcripties (Reitze Smits)
15.00-16.00 Kathedrale Basiliek St.-Bavo
Presentatieconcert 2 door cursisten van de Zomeracademie voor organisten.
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