STICHTING INTERNATIONALE ZOMERORGELCONCERTEN HULST
NIEUWSBRIEF NUMMER 1
Beste orgelliefhebbers,
Wij zijn verheugd om u, namens de Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst, onze allereerste
nieuwsbrief aan te bieden.
Want, al zeggen we het zelf, we hebben voor deze zomer een prachtige concertreeks samen kunnen stellen.
Aansprekende namen uit binnen- en buitenland zullen in onze Basiliek van zich laten horen.
Terugblik 2010
2010 stond in het teken van het verdrietige afscheid van onze zeer gewaardeerde
voorzitter
Wim Gielen, overleden op 1 september 2010. Wim was een van de oprichters van de
orgelconcerten en heeft daarin bijna 40 jaar (!) een leidende rol gehad.
Tot het laatst toe heeft hij met steun van zijn vrouw Trude betrokkenheid getoond bij
het reilen en zeilen van de orgelcommissie. Helaas kon hij de orgelconcerten zelf niet
meer bijwonen.
In dankbare herinnering zullen wij de orgelconcerten in zijn geliefde Basiliek proberen
voort te zetten. Dankbaar zijn wij ook voor de blijvende inzet van Trude voor de
inmiddels opgerichte orgelstichting.

In memoriam
Wim Gielen (1935-2010)

We hebben in 2010 weer een geslaagde concertreeks gehad met organisten uit
binnen- en buitenland die kwaliteit boden in programma’s en uitvoering. Verrassend waren de uitvoeringen van
hedendaagse orgelwerken.
Zomerorgelconcerten 2011
Beste vrienden van het Loys Isoré-orgel: we hebben het programma voor 2011 rond.
En wat voor een programma! Met een keur aan organisten.
We kunnen u een programma presenteren waarin het Hulster orgel als pronkjuweel van de Frans-Vlaamse barok
weer helemaal tot z’n recht zal komen. Want de organisten die er in 2011 op zullen spelen, zijn stuk voor stuk
specialisten te noemen.
Te beginnen met het openingsconcert op 24 juni door Theo Visser, vaste bespeler op het eveneens unieke
historische De Swart en Van Hagerbeer-orgel van de Hooglandse Kerk te Leiden. Daarmee is hij kenner bij uitstek
van een repertoire dat zo voor ons Hulster orgel geschreven kan zijn. Hij studeerde in Parijs bij 'grand maitre' van
de orgelbarok, André Isoir, en haalde daar een Premier Prix.
Voor het tweede orgelconcert, op 8 juli 2011, hebben we eveneens een prijswinnaar in huis kunnen halen: Bart
Jacobs. Deze zuiderbuur-organist behaalde diverse prijzen met als hoofdprijs in 2009 de eerste prijs op het
Internationale Schnitgerconcours te Alkmaar.
Theo Teunissen is de organist voor het derde concert op 22 juli. Deze 'eminence grise' onder de concerterende
organisten heeft zijn sporen verdiend, onder andere als orgeldocent aan het Utrechts Conservatorium en als
organist voor 50 jaar (!) op het prachtige Garrels Meereorgel in de Jacobikerk te Utrecht.
En last but zeker not least, op 5 augustus hebben we het slotconcert van onze cyclus met een geweldenaar uit het
hoge Noorden: Sietze de Vries. Een orgelimprovisator van ongekende klasse. Winnaar van Haarlem 2002. Deze
Groninger stadsorganist heeft inmiddels wereldwijd naam gemaakt met zijn prachtige barokimprovisaties.
Toekomst
Het unieke Loys Isoré orgel van Hulst wordt alom gewaardeerd. Organisten van naam en faam, uit binnen- en
buitenland, komen er graag op spelen.
Wij willen als Stichting Internationale Zomerorgelconcerten het orgel in de schijnwerpers blijven zetten met de
organisatie van de orgelconcerten. Uw steun is daarbij onmisbaar, evenals die van de sponsors die jaarlijks met
een bijdrage de concerten blijven ondersteunen. Hartelijk dank daarvoor!

Natuurlijk willen we ook de onmisbare steun van het Kerkbestuur van de parochie Hulst vermelden. Het
Kerkbestuur erkent de vaste waarde van het Hulster orgel bij de muzikale ondersteuning tijdens de vieringen in de
Basiliek. Het orgel is onlosmakelijk verbonden met de Basiliek en heeft er mede de geschiedenis van geschreven.
De mensenhanden die eeuwenlang aan de Basiliek hebben gebouwd, hebben dat ook gedaan aan het orgel.
En zoals de geschiedenis zich in de tijd laat ontdekken in het kerkgebouw, zo laat ook het Hulster orgel de tijd aan
zich voorbijgaan met de restauraties waarin de vroeg 17-de eeuwse kern van Loys Isoré behouden is gebleven. De
erkenning van het Kerkbestuur is er ook financieel in de vorm van een grote onderhoudsbeurt aan het orgel ten
bedrage van totaal € 50.000, gespreid over een aantal jaren.
Ondanks al deze steun is het elk jaar een hele opgave om het financiële plaatje voor de orgelconcerten rond te
krijgen. U kunt ons steunen met een bijdrage op rekeningnummer 15.23.15.799 (Rabobank) ten name van
Internationale Zomerorgelconcerten Hulst.
Want wat is er mooier dan op een zomerse vrijdagavond te kunnen blijven genieten van het unieke Loys Isoréorgel in de mooiste kerk van Nederland?
In ieder geval hopen wij u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen!
Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Maart 2011
Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat ook aan ons
laten weten zodat wij uw adres kunnen verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.

PROGRAMMA ORGELCONCERTEN 2011
*24 JUNI: THEO VISSER
*8 JULI: BART JACOBS
*22 JULI THEO TEUNISSEN
*5 AUGUSTUS: SIETZE DE VRIES
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