
INTERNATIONA AL

ORGEL
FESTIVAL
HAARL EM
19-24 JULI

PROGRAMMA 
WWW.ORGELFESTIVALHAARLEM.NL

JAAR

H A A R L E M . N LH A A R L E M . N L

70



PROGRAMMA 
19-24 JULI 2021 MET HET 53e 
INTERNATIONAAL ORGEL 
IMPROVISATIECONCOURS 
OP 21, 23 EN 24 JULI

INTERNATIONA AL

ORGEL
FESTIVAL
HAARL EM

SINDS 1951

Kaartverkoop
De kaartverkoop gaat vanwege de corona richtlijnen  
dit jaar wellicht anders dan gebruikelijk. Kijk op de 
website voor programma wijzigingen en de meest 
actuele informatie over kaart verkoop en het bijwonen 
van de concerten. Wijzigingen voor behouden.  
Geen toegang na aanvang van het concert.
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Programmadetails en kaartverkoop
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WELKOM

Van 19 t/m 24 juli 2021 is de prachtige 
historische stad Haarlem het podium van het 
70-jarige Internationaal Orgelfestival. Ook dit 
jaar is een spectaculair en grensverleggend 
festivalprogramma samengesteld, zowel voor 
fijnproevers als voor nieuwe orgelliefhebbers. 
Het is een bijzonder programma, vanwege 
corona ingekort tot ‘zesdaagse’. Maar zonder 
concessies aan de kwaliteit.

Al snel na het allereerste Improvisatie-
concours, exact 70 jaar geleden, groeide het 
Haarlemse Orgelfestival uit tot een begrip tot 
ver buiten de landsgrenzen. Ook dit jaar delen 
acht vooraanstaande improvisatoren uit vijf 
landen hun passie voor dit instrument en deze 
vorm van musiceren met het publiek. Een 
internationale jury wijst de winnaar aan. Het 
wereldberoemde Müllerorgel in de Grote of 
St.-Bavokerk vormt samen met de fraaie 
orgels in de Koepelkathedraal en Doops-
gezinde Kerk het muzikale hart van het 
festival. Naast de drie rondes van het 
Improvisatieconcours biedt het festival een 
prachtig kamermuziekconcert in de Nieuwe 

Kerk en een spectaculaire kleurige licht-
voorstelling na zonsondergang in de 
Bavokerk. 

Corona krijgt deze vitale zeventiger er niet 
onder! Het Orgelfestival maakt een bezoek 
aan Haarlem meer dan waard, juist dit jaar,  
en heet u daarom van harte welkom.

WELCOME
From 19-24 July 2021 the attractive historical 
town of Haarlem will be the stage of the 53rd 
International Organ Festival. Once again this 
year prominent organ improvisers from five 
countries will gather to share their passion for 
the King of Instruments and the art of improvisa-
tion. The world-famous Müller organ in St Bavo’s, 
the symphonic Adema organ in the Cathedral 
and the fine Ahrend instrument in Doopsgezinde 
Kerk are at the very heart of the festival. 

You are warmly invited to join us for this 
unique festival! For tickets and latest  
program details, see www.organfestival.nl



MAANDAG 19 JULI 

12.30 · Bavo-toren 
Carillonexcursie met stadsbeiaardier  
Rien Donkersloot · onder voorbehoud
Meer info en aanmelden www.bavo.nl

20.15-21.30 · Nieuwe Kerk,  
Nieuwe Kerksplein 36
Openingsconcert door Het Collectief (Brussel) 
en Dirk Luijmes (harmonium)
€ 22,50 
Na de opening door burgemeester Jos Wienen 
kunt u genieten van prachtige kamermuziek van 
Antonín Dvořák, Alban Berg, Sigfrid Karg-Elert, 
Arnold Schönberg en Johannes Brahms.  
Het Vlaamse topensemble Het Collectief bestaat 
uit Wibert Aerts (viool), Julien Hervé (klarinet), 
Thomas Dieltjens (piano), Toon Fret (fluit) en 
Martijn Vink (cello). Zie ook www.hetcollectief.be
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DINSDAG 20 JULI

19.15-20.00 · Bavo-toren 
Carillonbespeling door Frans Haagen
gratis

20.15-21.30 · Grote of St.-Bavokerk, Grote 
Markt · Orgelconcert door Bernard Foccroulle 
en Menno van Delft
reserveringskosten € 3,50
In samenwerking met Stadsorgel  bespelingen
Werk van Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian 
Bach (Vierde Cellosuite in arrangement voor 
orgel) en Bernard Foccroulle (Toccata – Homage 
à Buxtehude)

Menno van DelftMenno van Delft Bernard Foccroulle Bernard Foccroulle 



WOENSDAG 21 JULI

20.00-23.00 · KoepelKathedraal,  
Leidsevaart 146
Improvisatieconcours Eerste ronde
€ 10

Deelnemers Gabriele Agrimonti (IT), Sebastian 
Benetello, Marcel Eliasch, Niklas Jahn en Gregor 
Simon (DE), Richard Fitzgerald (US), Hans van 
Haeften (NL), Cyril Julien (CH)
 Jury Anne La Berge (US/NL), Hayo Boerema (NL), 
Bernard Foccroulle (B), Jeremy Joseph (ZA/AT), 
Thomas Lacôte (FR), Ansgar Wallenhorst (DE, 
voorzitter)

DONDERDAG 22 JULI

15.15-15.45 · Bavo-toren
Carillonbespeling door Rien Donkersloot
gratis

16.00-17.00 · Grote of St.-Bavokerk
Orgelconcert door Jeremy Joseph (ZA/AT) en 
Geerten van de Wetering (NL, winnaar 
Improvisatieconcours 2018)
reserverings kosten € 3,50 
In samenwerking met Stadsorgel  bespelingen
Werk van Jürgen Essl, Johann Sebastian Bach, 
Cécile Chaminade en improvisaties



21.30-21.45 · Grote of St.-Bavokerk
Prijsuitreiking van de Henny Hogenbijl 
Muziekprijs aan Peter Ouwerkerk
zie achterin

21.47 · Aansluitend vanaf zonsondergang 
Licht- en muziekvoorstelling  
Dromen als Messiaen
Gerrie Meijers (orgel) en Marcel Wierckx  
(live generated visuals)
€ 17,50  
In samenwerking met Stichting OpenOor  
www.dromenalsmessiaen.nl

De Franse schilder Charles Blanc-Gatti was 
synestheet. Een synestheet is iemand die, 
dankzij zeldzame en afwijkende ‘routes' in  
het brein bij het verwerken van zintuiglijke 
impulsen, bijvoorbeeld (in het geval van 
Blanc-Gatti) kleurige beelden ervaart bij het 
horen van muziek. 
Bij elk van de negen delen van Olivier 
Messiaens beroemde orgelcyclus La Nativité 
du Seigneur maakte Blanc-Gatti een kleurig 
schilderij waarin hij probeerde te vatten wat 
hij tijdens het beluisteren van de muziek 
visueel ervaarde. 
Marcel Wierckx analyseerde de negen 
schilderijen, verwerkte deze in innovatieve 
software en projecteert tijdens het concert  
live de op de schilderijen van Blanc-Gatti 
gebaseerde lichtbeelden op het orgelfront. 
Het betoverende en vaak imponerende 
resultaat toont wat de schilder, dankzij zijn 
synesthetische gave, tijdens dit concert  
‘zou hebben gezien'. Het geeft de uitvoering 
door organist Gerrie Meijers een spectaculaire 
extra dimensie. 
Alle bezoekers ontvangen voorafgaand aan 
het concert een programmablad met de 
afbeeldingen van de negen schilderijen.



VRIJDAG 23 JULI

12.30 · Bavo-toren 
Carillonexcursie met stadsbeiaardier  
Rien Donkersloot · onder voorbehoud
Meer info en aanmelden www.bavo.nl

20.15-21.45 · Doopsgezinde Kerk,
Frankestraat 24
Improvisatie Concours Tweede ronde
Zes deelnemers
Special guest Ties Mellema (saxofoon) 
€ 12,50
De zes overgebleven deelnemers improviseren 
vanavond voor toegang tot de finale morgen.  
Het belooft een spannende avond te worden  
– met een verrassend extra optreden van 
top saxofonist Ties Mellema!

Ties Mellema

Rien DonkerslootRien Donkersloot
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ZATERDAG 24 JULI 

16.00-17.00 · Koepelkathedraal 
Juryconcert
Thomas Lacôte & Anne La Berge
gratis

Twee van de vijf juryleden van het 
Improvisatie concours die elkaar tot deze  
week nog nooit hadden ontmoet, zijn voor  
dit concert gevraagd hun creativiteit samen  
te voegen. Thomas Lacôte, de opvolger van 
Olivier Messiaen in de Ste Trinité te Parijs, en 
de Amerikaans-Nederlandse Anne La Berge, 
fluitist en zeer actief in de vernieuwende 
muziekscene voor haar instrument, stelden 
een prachtig veelzijdig programma samen. 

19.15-20.00 · Bavo-toren 
Carillonbespeling door Gijsbert Kok
gratis

20.15-22.00 · Grote of St.-Bavokerk 
Improvisatie Concours
Finale en prijs uitreiking
Drie of vier deelnemers 
€ 15
Het uur der waarheid voor de finalisten. Tot een 
uur voor optreden weten ze niet wat ze te 
wachten staat. Je zet ‘Haarlem’ dan ook niet 
zomaar op je naam…!
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Bestuur en Artistieke Raad feliciteren 
orgelfestivalleider Peter Ouwerkerk 
met de Henny Hogenbijl Prijs Muziek 2021

De prijs, bestaand uit een beeldje en een 
geldbedrag van € 15.000, zal op donderdag-
avond 22 juli in de Grote of St.-Bavokerk aan 
Peter Ouwerkerk wordt uitgereikt, vooraf-
gaand aan de voorstelling Dromen als 
Messiaen. 

De Henny Hogenbijl Prijs Muziek wordt 
jaarlijks toegekend aan personen of instellin-
gen die zich, veelal achter de schermen, 
inspannen voor klassieke muziek. Behalve  
de onvermoeibare rol die hij voor het Orgel-
festival speelt, is Peter Ouwerkerk ook 
drijvende kracht achter de Stichting OpenOor 
(waarmee hij vernieuwende projecten als 
Dromen als Messiaen produceert) en de nieuwe 
Stichting StayTuned. Deze stichting organi-
seert activiteiten om jonge organisten te 
stimuleren in de tienerleeftijd hun muzikale 
hobby vol te houden, onder meer door het 
orgelspelen uit haar isolement te halen. In 
plaats van altijd maar in je eentje orgelspelen, 
wil het project StayTuned.nu orgelspelende 
leeftijdgenoten met elkaar in contact brengen 

en er een sociaal element aan toevoegen.  
Op deze manier draagt StayTuned.nu een 
steentje bij aan de aanwas van organisten en 
orgelliefhebbers, zodat de toekomst van de 
orgelcultuur wordt veiliggesteld. Het prijzen-
geld van de Hogenbijlprijs zal geheel worden 
besteed aan dit project StayTuned.nu. 

Zie www.staytuned.nu voor meer informatie 
over het project. Over de Hogenbijlprijs,  
zie www.hogenbijl.nl.

Peter OuwerkerkPeter Ouwerkerk



Het Internationaal Orgelfestival Haarlem 
wordt voor de Stichting Internationaal 
Orgel concours georganiseerd en geprodu-
ceerd door Peter Ouwerkerk. Vele vrijwilligers, 
waaronder Titia Daniels, Maaike Wijbrandi en 
Jeroen Koopman, staan hem terzijde. De 
Artistieke Raad, bestaande uit Peter Adriaansz, 
Liesbeth den Boer, Leo van Doeselaar, Jan 
Hage, Dirk Luijmes en Ansgar Wallenhorst, is 
verantwoordelijk voor de programmering.
office@organfestival.nl · 06 284 265 40

Marketing en communicatie 
Franca Klaus www.dekippen.nl
Fondsenwerving Caecilia van Stigt 
www.caeciliavanstigt.nl
Vormgeving www.dickhoffdesign.com
Fotografie Cor van Gastel

Het festival werkt in 2021 samen met
Stadsorgelconcerten Haarlem, Stichting 
Willibrordorgel en Vereenigde Doopsgezinde 
Gemeente Haarlem.

Met speciale dank aan
KoepelKathedraal Haarlem (Ton van Eck), 
Grote of St.-Bavokerk (Joke Rooseboom,  
Ruud Balkenende, Bas Romeijn), 
Stadsorgelbespelingen (Liesbeth den Boer  
en Anton Pauw), de gastadressen voor de 
concoursdeelnemers en de vele vrijwilligers.

Stadsorgel
concerten
Haarlem

theater-haarlem.nl/
stadsorgelconcerten



Het Internationaal Orgelfestival Haarlem wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van
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