Groningen Orgelstad - Jaarplan 2014
Stichting en doelstelling
De Stichting Groningen Orgelstad is op 22 april 2014 opgericht. Hiermee heeft het reeds jaren
bestaande samenwerkingsverband van de verschillende orgelcommissies in de stad een eigen
rechtspersoon gekregen. De Stichting wordt gedragen door de Stichting Avondtmusyck
Martinikerk, Stichting Vrienden Lutherse Kerk, Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk, de
orgelcommissie St.-Jozefkathedraal en Orgelcommissie Pelstergasthuiskerk. De Akte van
oprichting van de Stichting Groningen Orgelstad laat ruimte voor deelname van meer
orgelbeherende instanties in de stad Groningen.
De Stichting Groningen Orgelstad wil het aanbod van orgelactiviteiten in de stad Groningen
versterken en uitbouwen. Naast afstemming van data en concerten ligt voor Groningen
Orgelstad de nadruk op de organisatie van een barok muziekfestival waarin de stad Groningse
orgels een prominente rol vervullen.
De ambitie om de Groningse orgels te laten klinken vloeit voort uit een in 2011 op verzoek
van de gezamenlijke commissies geformuleerd plan, opgesteld door prof. Hans Fidom. De
rijke orgelschat mág eenvoudig weg niet onbenut blijven: "noblesse oblige". Bovendien
verdient het belang van orgelbouwer Arp Schnitger voor de Groningse orgelcultuur te worden
benadrukt.

Organisatie
Per 22 april 2014 is de stichting Groningen Orgelstad formeel opgericht. Daarbij zijn als
bestuursleden benoemd:
A.M. Bootsma - de Langen - voorzitter
A.A. de Jager - secretaris
J.G. van Hartingsveld - penningmeester
J.W.A. van Willigen - lid
E.O. van der Werff - lid
De programmacommissie van de stichting Groningen Orgelstad wordt gevormd door J.W.A.
van Willigen, T.J. Bronda en S. Tuinstra, mede geadviseerd door P. Westerbrink, organist van
de Der Aa-kerk en door E. Wiersinga, sinds begin 2014 titulair organist van de Martinikerk.
Naast het organiseren van de reguliere orgelactiviteiten en het Schnitgerfestival in 2014 richt
het bestuur zijn aandacht op het versterken van de eigen organisatie.
De organisatie van het Schnitgerfestival 2014 is het aanknopingspunt bij uitstek voor de
genoemde verstering van de organisatie. Er wordt inmiddels gewerkt aan de werving van een
vaste ploeg vrijwilligers voor de ondersteuning van de uitvoering van het festival. Tevens
wordt er gewerkt aan een verbetering van de PR; een goede zichtbaarheid van de
orgelactiviteiten moet het draagvlak van onze activiteiten vergroten. De ambitie is voor het
Schnitgerfestival 2014 ook bezoekers te werven buiten de Noord-Nederlandse regio.
Een kleine stap in de verbetering van de gezamenlijke zichtbaarheid van de Groningse
orgelactiviteiten is reeds gezet in het programmaboekje van de serie Avondtmusyck 2014.
Hierin zijn nu ook alle orgelactiviteiten in de Martinikerk opgenomen evenals het volledige
programma van het Schnitgerfestival. Wij zien mogelijkheden om het programmaboek te
laten uitgroeien tot stedelijke orgelagenda.
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Samenwerking
Om het aanbod van orgelactiviteiten in de stad Groningen te versterken en te kunnen
uitbouwen, streeft de stichting naar vruchtbare samenwerking met alle orgelbeherende
instanties in de stad Groningen. De stichting onderhoudt contact met de titulair organisten
van de Martinikerk, evenals de titulair organist van de Der Aa-kerk, de Stichting Der Aakerk
/ Schnitgers' Droom. Het is nadrukkelijk de bedoeling de samenwerking met de Martinikerk
en haar titulair organisten in 2014 structureel vorm te geven. De Stichting Martinikerk, die
deze titulair organisten heeft benoemd, heeft desgevraagd graag ingestemd met deze
samenwerking.
Daarnaast werkt Groningen Orgelstad nauw samen met de Stichting Groninger Orgelland, die
vooral in de provincie Groningen actief is, en andere betrokkenen in het Groningse
orgellandschap.
De samenwerking leidt reeds jaren tot goede afstemming van data van de concerten. Voor de
toekomst stelt de stichting Groningen Orgelstad zich ten doel te komen tot betere
gezamenlijke publiciteit en een gezamenlijke publicatie van de orgelactiviteiten in de zomer.

Website
De activiteiten van Groningen Orgelstad worden ondersteund door de Kunstraad Groningen.
Een belangrijk onderdeel daarin is de website www.orgelstad.nl die door de Kunstraad
Groningen beheerd wordt en waarop de concerten worden aangekondigd; daar kan ook nadere
informatie (programma en/of CV van de uitvoerdende) worden gevonden.
Gezien de ambitie van de stichting Groningen Orgelstad om de anbi-status te verwerven,
overweegt de stichting daartoe tevens een eigen website op te zetten.

Financiën
De Kunstraad Groningen heeft op basis van het beleidsplan 2013-2016 toegezegd bij te
dragen aan de financiering van het jaarprogramma 2014. Van de voor 2014 toegezegde
€ 15.000,- zal volgens afstemming met de Kunstraad de helft worden besteed aan de
ondersteuning van reguliere orgelconcerten, terwijl de andere helft bestemd is voor de
realisatie van het Schnitgerfestival.
De onderscheiden orgelcommissies realiseren een deel van hun activiteiten uit eigen middelen
of dankzij afzonderlijke fondswerving of sponsoring.
Voor met name de realisering van het Schnitgerfestival heeft de stichting ook aan andere
fondsen financiële ondersteuning gevraagd. De meeste aanvragen lopen nog, maar inmiddels
zijn reeds enkele toezeggingen ontvangen.
Een ander structurele inkomstenbron wordt gezocht door donateurs te werven voor de nu
opgerichte stichting. Met verwerving van de anbi-status kan de stichting het geven van
financiële bijdragen vergemakkelijken.

Reguliere activiteiten
De organisaties binnen Groningen Orgelstad organiseren hun reguliere concerten en series.
Deze worden binnen het samenwerkingsverband steeds beter op elkaar afgestemd in zowel
planning als inhoudelijke programmering. Daarmee blijft de diversiteit in aanbod bewaard en
wordt tevens een goede samenhang in het totale jaarprogramma gerealiseerd. De concerten
worden vermeld op de website www.orgelstad.nl, welke veelvuldig wordt geraadpleegd.
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De grote blikvanger in de zomer is de serie woensdagavondconcerten van de stichting
Avondtmusyck, voortbouwend op een jarenlange traditie. Avondtmusyck haalt voor de tien
woensdagen tussen 18 juni en 20 augustus nationaal en internationaal bekende organisten naar
Groningen. Het concert op 23 juli is geprogrammeerd in samenwerking met het Peter de
Grote Festival.
De Lutherse Kerk organiseert ook in 2014 een serie concerten. Dit jaar viert men het 10-jarig
bestaan van de serie 'Orgel Anders'. De concerten krijgen geleidelijk een ander concept,
waarbij men zich niet beperkt tot orgelconcerten.
Voor de Nieuwe Kerk is nog onduidelijk op welk moment werken aan het Timpe-orgel zullen
worden uitgevoerd. De programmering van orgelconcerten is daarom dit jaar bescheiden en
blijft beperkt tot een Koningsconcert en een uitvoering in september. Daarnaast zullen er op
verschillende zondagmiddagen jonge musici in de Nieuwe Kerk concerteren, weliswaar op
andere instrumenten.
Ook komende zomer zullen korte inloopconcerten op de zaterdagmiddag – lunchtijdafwisselend in de Pelstergasthuiskapel en de St.-Jozefkathedraal worden gehouden. In totaal
worden negen middagconcerten aangeboden, waarbij laagdrempeligheid en toegankelijkheid
(ook in muzikale keuzes) bepalende elementen zijn. In de St.-Jozefkathedraal ligt het accent
op jonge musici die kans kregen zich op het fraaie instrument uit begin 20ste eeuw te
presenteren. In de Pelstergasthuiskapel zal het accent soms ook liggen op thema's die in het
Schnitgerfestival aan bod zullen komen, zoals de eeuwjaren van de componisten Tunder en
C.Ph.E. Bach. Aanlsluitend op de inloopconcerten kunnen orgelliefhebbers zaterdagmiddag
terecht in de Martinikerk waar orgeldemonstraties worden verzorgd door de Stichting
Groningen Orgelland.

Schnitgerfestival 2014
Voortbouwend aan de uitvoering van ons beleidsplan 2013-2016 organiseert Groningen
Orgelstad ook dit jaar een Schnitgerfestival,van 16 t/m 19 oktober, het koppelweekend van de
herfstvakanties in Nederland.
Het programma is dit jaar in tijd verlengd en inhoudelijk verbreed. Thematisch komen zeker
de eeuwjaren van Franz Tunder en Carel Philippe Emanuel Bach aan bod, maar de
programmering is breed, vanaf renaissance tot moderne improvisaties. Dit jaar blijft het
aanbod niet beperkt tot louter orgeluitvoeringen. Bij verschillende concerten zijn andere
musici betrokken, zoals het vocaal ensemble Vox Luminis, het Barok-orkest The Northern
Consort en het Luthers Bach Ensemble.
Reeds bekende onderdelen van het festival zijn: de orgelmarathon op vrijdagavond, een
wandelconcert op zaterdagavond en een cantatedienst op zondag. Verder is een uitvoering van
jeugdige leerlingen van Josien Le Coultre en het orgel in de Pelstergasthuiskerk opgenomen.
Dit om ook de jeugd actief bij het festival te betrekken. De excursiemogelijkheden op de
zaterdag worden uitgebreid. Deelnemers van het festival wordt de mogelijkheid geboden een
Schnitgerdiner mee te maken. Tijdens een maaltijd, die qua duur past tussen de verschillende
festivalonderdelen, wordt barokke muziek uitgevoerd.
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