Laurenskerk Rotterdam

WIJ NODIGEN U UIT IN
ORGELPARADIJS
ROTTERDAM
Hoe klinkt een orgel in de 21e eeuw?
Hoe ziet het eruit? Hoe bespeel je het?
Kortom: hoe vernieuwt één van de oudste muziekinstrumenten
ter wereld zich zonder zijn traditie te verliezen?
De Laurenskerk in Rotterdam geeft met Orgelparadijs Rotterdam (werktitel) antwoord op deze
vragen.
Wij willen een orgelrevolutie! Daarvoor versterken we onze fameuze collectie klassieke
orgels met een pijporgel van de toekomst, dat bovendien digitaal te bespelen is. Dat
instrument wordt ook een beeldend kunstwerk. Er komt een verplaatsbare speeltafel als
zenuwcentrum voor 3 orgels. Onze orgelprogrammering wordt stevig vernieuwd.
Zo willen we een ander, breder publiek trekken en onze positie in de (internationale)
orgelwereld verstevigen. Daarmee geven we ook het rijke muziekleven van
Rotterdam een impuls.
De kracht van de orgeltraditie blijft, maar we combineren die met de
mogelijkheden van de toekomst.
In dit document leggen we ons plan op hoofdlijnen uit. We willen er een
grote investering voor doen. Daarvoor hebben we partners nodig. We
nodigen u daarom uit in Orgelparadijs Rotterdam!
Stichting Grote of Sint Laurenskerk
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LAURENSKERK:
ICOON
VAN ROTTERDAM
De Laurenskerk is, net als de Euromast, Erasmusbrug
en de Markthal, een icoon van de stad Rotterdam.
De kenmerkende toren markeert één van de weinige
overblijfselen van de middeleeuwen.
Meer dan menig andere historische kerk heeft de Laurenskerk als
evenementenkerk en bezienswaardigheid een positie verworven, die

‘Dit orgelplan kan de vele culturen die Rotterdam
rĳk is op een muzikale wĳze verbinden. Zo draagt de
eeuwenoude Laurenskerk op een hedendaagse wĳze
bĳ aan een inclusieve, vreedzame stad.
Daarom draag ik dit initiatief een warm hart toe!’
> Ahmed Aboutaleb (Burgemeester Rotterdam)

verder reikt dan haar religieuze traditie. Bezoekers uit binnen- en
buitenland waarderen de permanente expositie, de vele concerten en andere evenementen.
De Laurenskerk bezit unieke orgels. Het imposante hoofdorgel en het neobarokke transeptorgel zijn wereldberoemd.
Er is een omvangrijke en trouwe schare orgelfans. De
Laurenskerk is ook een brandpunt van vocale en oude
muziek. De Laurenscantorij en Domestica Rotterdam,
beide topensembles, hebben er hun thuisbasis.
Door dit alles heeft de Laurenskerk een plek
verworven in de harten van duizenden in
Rotterdam en ver daarbuiten.
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ONGEKENDE
MOGELIJKHEDEN

De kracht van het orgel
Dat is jammer, het orgel heeft ongekende mogelijkheden. Het is in staat om de laagste en de hoogste toon

Is het orgel uitgespeeld?
Eeuwenlang speelde het orgel als ‘Koning der Instrumenten’
een hoofdrol in de westerse muziekcultuur. Voor componisten als Bach, Händel, Beethoven en Mozart vormde het de
basis van hun ontwikkeling. Na hen raakte het orgel op
de achtergrond, zeker toen Europa ontkerkelijkte.
Velen associëren het nu met religie, waarmee het
buiten hun belangstelling valt. De meeste

van alle muziekinstrumenten voort te brengen, met pijpen
ter grootte van een ballpoint of een lantaarnpaal. Het kan
duizenden klankkleuren produceren. Het orgel kan elke emotie
stem geven. Door zijn traditie is er een schat aan orgelrepertoire,
waarvan een groot deel niet-religieus. Er is geen imposanter
muziekinstrument. De laagste tonen jagen dezelfde vibraties door je
heen, als die van de geluidsboxen van de Rolling Stones. Orgelspel is
bijna sport, want handen- èn voetenwerk. Het orgel is een klassieke
soundmixer zonder weerga.

mensen weten dus zo goed als niets van het
grootste muziekinstrument dat er bestaat.

HET ORGEL IS
EEN KLASSIEKE
SOUNDMIXER
ZONDER WEERGA
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DE KANS:
DE LAURENSKERK
WORDT
ORGELPARADIJS
ROTTERDAM

Kettingreactie leidt tot Orgelparadijs
Dat cadeau zorgde bij ons voor een kettingreactie van
4 ideeën, waarmee we het orgel bij nieuwe publieksgroepen,
musici en andere kunstenaars willen brengen:
1.

het geschonken orgel bouwen we om tot een digitaal
pijporgel: een ‘hyperorgel’

2.

het hoofdorgel wordt gerenoveerd èn
gemoderniseerd

Organs matter
De Laurenskerk is al jaren bezig om mensen het orgel

3.

in de kerk

opnieuw te laten ontdekken. Dat doen we met talloze
concerten, rondleidingen en demonstraties. Telkens weer
zijn bezoekers, jong of oud, verrast en onder de indruk.
Het orgel doet er nog steeds toe. Met technieken van

er komt één verplaatsbare, digitale speeltafel

4.

we maken een toekomstgericht
orgelprogramma, dat nieuwe
bezoekers en musici trekt.

nu krijgt het bijna eindeloze mogelijkheden en een
nieuwe plek op het concertpodium. Wij geloven
in het orgel! Die orgelmissie heeft een impuls

Daarmee wordt de Laurenskerk

Orgelparadijs Rotterdam.

gekregen door een schenking. Wij kregen
namelijk het orgel van de voormalige
Heilige Familiekerk in Rotterdam. Dat
instrument bewaren we momenteel.
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ORGELPARADIJS
ROTTERDAM 1
HET PIJPORGEL
ALS SYNTHESIZER
Digitaal, maar met pijpen
Wij bouwen een futuristisch, digitaal pijporgel, een zogenoemd ‘hyperorgel’.
Het heeft klassieke orgelpijpen, maar de onuitputtelijke klankmogelijkheden
van de synthesizer. Er zijn nog maar enkele hyperorgels gebouwd.

‘Bach in vol ornaat, maar daarnaast free
form improvisatie met mĳn favoriete
spelers én pĳporgel - daar klopt mĳn hart
sneller van.’
> Eric Vloeimans (jazztrompetist)

Het gekregen orgel vormt de kern. Iedere pijp is straks digitaal te bespelen en te manipuleren. Spelers, componisten, andere musici en
ensembles kunnen dit revolutionaire instrument gebruiken als een
akoestische toverdoos. Onze programmering wordt hiermee
totaal anders, crossovers worden de norm. Het orgel wordt
dienstbaar aan andere instrumenten. Tal van muziekstijlen
en -culturen van Rotterdam vinden een plek bij ons
hyperorgel. Het ademt vernieuwing. Kruisbestuivingen
van ongehoorde klanken worden vanzelfsprekend.
We plaatsen het hyperorgel in het koor van de kerk,
op de plek van het huidige kleine koororgel dat
naar de andere zijde verhuist.
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geen ontwerp.
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Een lust voor oor èn oog

Tokyo

Het hyperorgel prikkelt het oor, maar is ook een
lust voor het oog. Wij vragen een internationaal
vermaard architect of vormgever om de kas van
dit orgel te ontwerpen. Het design is van groot
belang voor het genereren van nieuws en zal
het toekomstgerichte profiel van het instrument
versterken. Een oogstrelend hyperorgel maakt
de Laurenskerk extra aantrekkelijk voor liefhebbers van architectuur en beeldende kunst.

Aalborg

Ons hyperorgel wordt een muziekinstrument,
maar ook een nieuw Rotterdams kunstwerk!

‘Mĳn hele carrière al koester ik de droom om
mĳn elektrische viool te combineren met zo’n
instrument in zo’n monumentale setting.
Liefst met mĳn band. Niet te geloven dat dit
straks in mĳn eigen stad kan!’

Evreux

> Yannick Hiwat (violist en componist)
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ORGELPARADIJS
ROTTERDAM 2
HOOFDORGEL
MET AFSTANDSBEDIENING

Hoofdorgel straks sensationeel

De bespeling en bediening van ons hoofdorgel zijn, naar de
heersende opvatting in 1973, nog geheel mechanisch. De

organist zit daarvoor als het ware in het instrument en is

vanuit de kerk niet zichtbaar. Het bespelen van de klankkolos is zwaar werk.

De meeste kathedrale orgels van deze omvang in
Europa zijn elektrisch te bespelen, op afstand
vanaf een verplaatsbare speeltafel. Zo’n

Grootste orgel van NL
Ons hoofdorgel van de befaamde orgelmaker
Marcussen is van superieure makelij en klank. Het
geldt als het grootste van Nederland. Bij de bouw in
1973 was het beste niet goed genoeg, kosten noch
moeite werden gespaard. Het heeft bijna 50 jaar dienst
gedaan zonder noemenswaardig gebrek. In die periode
heeft het instrument internationale faam verworven. Organisten uit binnen- en buitenland vinden het een eer erop te spelen.
Maar het intensieve gebruik laat sporen na. Het instrument is
vervuild, er zijn pijpen die een opknapbeurt nodig hebben. De
opgedane ervaring vraagt ook om enkele wijzigingen van het ont-

voorziening willen we ook creëren in de

Laurenskerk. De daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het hoofdorgel kunnen tijdens de
renovatie worden aangebracht.

De authentieke bespeling, ‘boven op het orgel’, wordt

natuurlijk ook gehandhaafd. Het Marcussenorgel blijft zo

origineel, maar krijgt een nieuwe dimensie. Straks kun je het
vanaf elke plek in de kerk bespelen! Er ontstaan nieuwe

mogelijkheden om met musici en ensembles op te treden. Ons
hoofdorgel wordt sensationeel.

werp. Het orgel moet voor dit alles uit elkaar gehaald worden, schoongemaakt en waar nodig gerenoveerd.
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MOBIEL
ZENUWCENTRUM
VOOR
3 ORGELS

Mobiel zenuwcentrum

De digitale speeltafel kan overal naar toe worden verplaatst.

Dat opent perspectieven voor baanbrekende opstellingen met
ensembles verspreid in de kerk. Met deze speeltafel kan de
organist ook de registraties van een compleet concert
programmeren. Door één druk op knop of scherm

verandert hij of zij, zelfs tijdens het spelen, de gekozen
registratie (klankkleur). Een groot voordeel, zeker bij

hedendaagse muziek. De digitale klavieren kunnen
de pijpen van het hyperorgel zelfs afzonderlijk

aansturen en manipuleren, in plaats van per
register. Een uitdaging voor spelers en

componisten en een revolutie in orgelland.

Deze verplaatsbare speeltafel wordt het
spectaculaire digitale zenuwcentrum

Organist op schoot

van Orgelparadijs Rotterdam.

Onderdeel van Orgelparadijs Rotterdam is ook één
centrale, verplaatsbare en digitale speeltafel voor
3 instrumenten: het kleine koororgel, het nieuwe hyperorgel
en het gerenoveerde hoofdorgel. Door voortschrijdende
techniek is het mogelijk om pijporgels op afstand te bespelen.
Daarmee wordt de speler zichtbaar voor het publiek. De beleving van een concert wordt anders. Voorbij is het gedoe met
camera’s en schermen, waarop slechts een deel van de actie te
volgen is. Straks zit de organist bijna bij de bezoekers op schoot.
Hij of zij laat zich graag op de vingers kijken!
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‘De Laurenskerk ís voor ons al een soort paradĳs, maar de
komst van het hyperorgel en vooral een centrale speeltafel voor
organisten maakt alles nog spannender voor onze choreografen
en dansers. We verheugen ons op toekomstige projecten!’
> Caroline Harder (hoofd dansopleiding, Codarts)
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EEN NIEUW GELUID,
EEN ANDER PUBLIEK

Never a dull moment

We zullen onze programmering opschalen; ruim 40% van onze
concerten wordt vernieuwd. We gaan van 50 orgelevenementen
per jaar naar 75. Er komt altijd wel een bijzonder concert aan.

Crossovers bloeien, met genres als dans, hiphop, jazz, pop, maar ook

Publiek van de toekomst
De Laurenskerk heeft een stevige reputatie als orgel- en concertpodium.
We hebben daarvoor allerlei samenwerkings-partners, zoals De Doelen,
Codarts, O.(peradagen), Jazz International, Sinfonia Rotterdam en het Netwerk
Oude Muziek. Samen met hen willen we met Orgelparadijs Rotterdam ook
nieuw publiek naar de Laurenskerk trekken. Met het hyperorgel en de
digitale speeltafel maken we het orgel sexy, ook voor de jeugd. Het
is straks spannend om naar orgelspel te luisteren én te kijken. We
gaan componisten en kunstenaars uitnodigen iets te bedenken
met ons instrumentarium. Het behoort zelfs tot de mogelijkheden
om via internet onze orgels bespeelbaar te maken.
Hack our Organs! Maar niet letterlijk natuurlijk.

ORGELPARADIJS ROTTERDAM

urban culture, film, Dj’s, of simpele inloopconcerten. Enkele keren per

jaar is er een groter orgelevent. Er wordt een educatieprogramma ontwikkeld, waarin leerlingen van de SKVR en scholieren de kans krijgen om te

spelen op en met het hyperorgel. Een Programmacommissie, waarin onder
meer Hayo Boerema (organist Laurenskerk), Wiecher Mandemaker (artistiek

leider Laurenscantorij) en Neil Wallace (oud-programmeur De Doelen), laat een
nieuwe orgelwind waaien. We hopen met deze muziek van de toekomst 20.000
bezoekers per jaar in vervoering te brengen. Nu zijn dat er 6.500.

HACK OUR
ORGANS!
ORGELPARADIJS ROTTERDAM
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MONDIAAL
UNIEK

ORGELPARADIJS
ROTTERDAM:
GRENZELOOS
Famous organs of Rotterdam
De orgels en orgelevenementen van de Laurenskerk hebben een grote naam, ook in het buitenland. Onze instrumenten trekken spelers van heinde en ver. Het hoofdorgel figureert
op tal van cd’s en websites. Ook de spraakmakende programmering, waarbij het orgel ‘optreedt’ met bijvoorbeeld
jazzmusici, dansers of circusartiesten trekt internationale
aandacht.
Orgelparadijs Rotterdam heeft de potentie om de
naam van de Laurenskerk als vooruitstrevend ‘orgelwalhalla’ verder te globaliseren.
De combinatie van een traditioneel pijporgel
van wereldklasse met een futuristisch hyperorgel, een centrale digitale speeltafel én
de avontuurlijke orgelprogrammering,
maakt de Laurenskerk mondiaal uniek.

ORGELPARADIJS ROTTERDAM

ORGELPARADIJS ROTTERDAM

Laurenskerk Rotterdam

MEER
DAN
ORGELS

ORGELPARADIJS
ROTTERDAM
IS MEER DAN ORGELS
In een notendop
De meerwaarde van Orgelparadijs Rotterdam kan als volgt worden samengevat:
•

liefhebbers van pop, jazz, dance, hiphop en andere stijlen krijgen met het
hyperorgel een herkenbaar digitaal instrument

•

componisten en musici kunnen losgaan op pijporgels in een
voor hen vertrouwde digitale omgeving

•

(school)kinderen ontdekken het ‘doe-orgel’

•

het hyperorgel trekt door zijn design ook ander publiek, zoals toeristen

•

de verplaatsbare digitale speeltafel maakt de organist zichtbaar,
het orgelspel wordt ook schouwspel

•

de verplaatsbare speeltafel nodigt uit tot ‘zwerfopstellingen’
van ensembles en solisten door de kerk

•

de Laurenscantorij krijgt de beschikking over een
adequaat begeleidingsorgel

•

tijdens de renovatie van het hoofdorgel kan het hyperorgel
de diensten begeleiden

ORGELPARADIJS ROTTERDAM

•

de gesloten traditionele orgelwereld gaat open

•

de aanwas van publiek zorgt voor verhoogde inkomsten

•

de Laurenskerk komt in het hart van veel meer Rotterdammers.
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HOEVEEL
GELD EN TIJD
KOST HET?
Investering
Voorbeeld van
een verplaatsbare
speeltafel

De noodzakelijke investering voor Orgelparadijs
Rotterdam beloopt naar schatting van dit moment
globaal € 3.110.000.-.
De Stichting Grote of Sint Laurenskerk wordt
opdrachtgever van Orgelparadijs Rotterdam.
De benodigde investering voor de bovengenoemde
kosten valt buiten de exploitatie van de Laurenskerk
en moet geworven worden onder fondsen, donateurs
en andere partners.
De Laurenskerk heeft via deze weg een bescheiden
startkapitaal voor aanloopkosten (advies, communicatie e.d.)
gevormd van € 85.000.-.

Door de aard van het project, waarbij alle
onderdelen onlosmakelijk met elkaar in verband
staan, kan de Laurenskerk geen opdracht geven
voor afzonderlijke delen.
De Laurenskerk heeft Orgelparadijs Rotterdam als
belangrijk project opgenomen in haar Meerjarenvisie
2021-2025 Veel, Meer, Beter.
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In de (orgel)pijplijn

‘Wat mĳ het meest inspireert is de visie om
de ‘gesloten’ orgelwereld open te gooien voor
iedereen, door middel van kruisbestuivingen
met andere genres, waardoor Het
Orgelparadĳs Rotterdam een echte ‘culturele
hub’ zal worden’.
> Claron McFadden (sopraan)

Orgelparadijs Rotterdam heeft geruime tijd doorgebracht in de (orgel)pijplijn.
Er is immers al veel werk verzet vanaf de schenking van het orgel van de
Heilige Familiekerk tot en met de ontwikkeling van een plan voor Orgelparadijs
Rotterdam. De Laurenskerk is daarbij geholpen door een speciale commissie en
talrijke vrijwilligers. Ook voor de toekomst staan veel orgelliefhebbers, musici en
deskundigen klaar om ons te helpen bij het verwezenlijken van onze droom.
Het tijdpad ziet er als volgt uit:
2018-2020

planvorming

2021

verkenning kansen voor financiering, de basis
wordt gelegd

2021 najaar

aanvullende fondswerving

2022

go/no go

2022/2023

start uitvoering: bouw hyperorgel

2023/2024

oplevering hyperorgel, start
hoofdorgel, start Orgelparadijs.
Tussentijdse evaluatie en
afrekening.

2024/2025

hoofdorgel

2025

oplevering Orgelparadijs,
evaluatie en eindafrekening.
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DE
LAURENSKERK
IS VAN U
Voor wat hoort wat
Wanneer u een substantiële partner wordt in Orgelparadijs Rotterdam,
krijgt u de Laurenskerk van ons cadeau. Dat wil zeggen: afhankelijk van
de hoogte van uw bijdrage is de Laurenskerk een tijdje van u! Inclusief
allerlei incentives, zoals een borrel, beklimming van de toren en zo voort. In
overleg komen wij graag tot een voorstel. Denk aan:
•

ontvangst in de Laurenskerk, aantal gasten onbeperkt

•

borrel met hapjesbuffet

•

rondleiding door de kerk

•

beklimming van de toren

•

demonstratie van het hoofdorgel

•

speciale foto van uw gezelschap op de toren.

Ook een eigen programma behoort tot de mogelijkheden!
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ZIJ STAAN ACHTER
ORGELPARADIJS
ROTTERDAM
BESCHERMHEER LAURENSKERK ROTTERDAM

ARTISTIEKE ADVISEURS

ORGELADVISEUR

• Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

• Hayo Boerema
organist Laurenskerk

• Aart Bergwerff
gecertificeerd orgeladviseur

COMITÉ VAN AANBEVELING

• Wiecher Mandemaker
artistiek leider Laurenscantorij, cantor Laurenskerk

• Frans Weisglas
oud-voorzitter 2e Kamer

BESTUUR EN DIRECTIE
STICHTING GROTE OF SINT LAURENSKERK
• Wubbo Tempel
wethouder gemeente Krimpen aan de IJssel,
voorzitter

• Yannick Hiwat
jazzviolist en componist

ONZE MUSICI, ENSEMBLES,
ORGELFANS EN VRIJWILLIGERS

• Wilma Franchimon
Codarts

• Yoram Ish-Hurwitz
pianist, artistiek leider van Oranjewoud Festival

• Andries Ponsteen
voormalig directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland,
secretaris

De Laurenskerk beschikt over fantastische,

• Yannick Hiwat
Jazzviolist

• Judith Steenbrink
Holland Baroque Society

de cantor. Met De Laurenscantorij hebben we de top

• Lars Wagemans
ex-partner bij PWC,
penningmeester

• Richard Jongste
Maasmond BV

• Aart Strootman
gitarist, componist, programmamaker

van vocale ensembles van Nederland in huis.

• Frans Lavooij
Nedspice

• Neil Wallace
producer, voormalig programmeur De Doelen

orgelfanclub. Er zijn talloze vrijwilligers die zich

• Claron McFadden
Sopraan

• Hans Fidom
hoogleraar Orgelkunde VU

professionele kerkmusici, zoals de titulair organist en

We mogen ons verheugen in een enorme
inzetten voor onze orgels èn voor Orgelparadijs
Rotterdam. Ook de ‘Pelsorgelcommissie’, waarmee

• James McMillan
Componist

het begon. Dank aan Gert Vliegenthart, Tjeerd

• Pieter van Oord
Van Oord NV

Allemaal gemotiveerde mensen die achter

Wessel en Gerard Legierse.

• Herman Gaarman
senior project manager Royal Haskoning b.v.
• Will van den Hoogen
voormalig directeur D-Reizen
• Anne Marie Hazenberg
directeur New Brains Media
• Frederique Veldman
manager Wijkteams Gemeente Rotterdam
• Frank Migchielsen
directeur

Orgelparadijs Rotterdam staan!

• Arnoud Rodenburg
Burgemeester Midden-Delfland
• Eric Vloeimans
Jazztrompettist
• Sander Zwiep
Omroep MAX
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Stichting Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam
Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam
www.laurenskerkrotterdam.nl
IBAN: NL59 RABO 0129 0331 46

Contactpersonen:
•

Frank Migchielsen,
directeur Laurenskerk,
06 - 536 644 19
frank@laurenskerkrotterdam.nl

•

Andries Ponsteen,
secretaris SGLK,
06 - 384 669 60
ponsteen.andries@gmail.com

www.laurenskerkrotterdam.nl
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