
zaterdagmiddag
marktconcerten

zaterdag 5 december

Bert Gelderman

Vanaf nu elke zaterdag om 13.00 uur 
spelen organisten uit de regio 

op het Leeuwenbergorgel.

Programma
Marcia Real d’España Cantico National   Alberto Betancourt
Pavane Hispania                                                                                          Anonima Blanco
Canzon Hollandia protestico contra Phillipo secundo dell’ Spanjolo               Incognito Orange 
Quattro differencias sobre “Les folies d’Espagne”                                           Michuèl Corrette
Boléro de concert                                                                  Louis James Alfred Lefébure Wély
Canzon della 5 Decembre                                                                                 Pedro del Musica
Variazioni per organo dell’ canzon “Sante Nicolas de la Myra”            Segnor Claudio Boltini 

Bert Gelderman (1964) studeerde zijn opleidingen Docerend- alsmede uitvoerend Musicus en Kerkmuziek aan de 
conservatoria van Zwolle en Rotterdam en is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeenten van Hattem, 
(Grote – of Andreaskerk), Heerde, (Johanneskerk), Oldebroek, (Lambertuskerk) en van de Ontmoetingskerk te 
Hattem. Verder werkzaam als muziekdocent aan Muziekcentrum Zwartewaterland, De Muziekmakerij in Zwolle en 
van een eigen privé lespraktijk. Tevens dirigent van enkele koren in de regio.                                                 
                                                                                                          
Samen met de plaatselijke stadsbeiaardier organiseert hij jaarlijks een serie zomermarkt concerten op beiaard en 
orgel wekelijks op de woensdagmiddag in de Grote - of Andreaskerk te Hattem en is ook betrokken bij muzikale 
invulling in de voormalige Grote - of Michaëlskerk te Zwolle middels het organiseren van marktconcerten op de 
vrijdag- en zaterdagmiddag.

Biografie



In deze Grote of St. Michaëlskerk langt het grootste 
barokke orgel van Nederland. Begin achttiende 
eeuw is het gebouwd door de wereldberoemde 
orgelbouwfamilie Schnitger. Wat Stradivarius was 
voor de viool, was Schnitger voor het orgel en we 
zijn enorm trots dat een instrument van deze 
beroemde orgelbouwer de ziel van deze kerk vormt. 
Het orgel is het oudste van Zwolle en is op dit 
moment helemaal leeggehaald ter voorbereiding op 
één van de grootste restauraties in de geschiedenis 
van dit fameuze instrument. Alle 4400 orgelpijpen 
zijn zorgvuldig verwijderd. Alle windleidingen 
moeten vervangen worden, er is veel slijtage in de 
mechaniek, registers werken niet goed meer, 
beelden en houtsnijwerk hebben scheuren en zijn 
soms in vervallen staat. Gelukkig is dit allemaal te 
herstellen, maar niet zonder uw hulp.

Het Schnitgerorgel

Doe mee!
Helpt u ons het orgel te restaureren? 
Doneer contactloos bij de donatiezuil in het midden van de kerk. Daar vindt u 
ook meer informatie over wat er allemaal met het orgel gaat gebeuren. U kunt 
ook wijn kopen bij de boekenbalie. Ook hiermee steunt u de restauratie. 

Wilt u meer doen? 
Adopteer één (of meerdere) van de meer dan 4400 orgelpijpen via 
www.schnitgerorgelzwolle.nl

Meer weten? zie de website of mail: 
info@schnitgerorgelzwolle.nl 

Dank voor uw gift! 


