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Nieuwsbrief 
 

Beste lezer, 

 

Hierbij treft u de derde nieuwsbrief van 2016 aan met daarin informatie over activiteiten rond het 

kabinetorgel in Bennekom.  

 

Concertagenda 2016  

 

15 oktober 2016: Gerard van der Zijden met ‘Pelgrim Brass’  

Het blaaskwintet ‘Pelgrim Brass’ ,waar de Bennekommer Harry Stens deel van uitmaakt, verzorgt samen 

met organist Gerard van der Zijden ons najaarsconcert.  

 

Van der Zijden is organist van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven. 

Het blaaskwintet ‘Pelgrim Brass’ bestaande uit Bas Duister trompet, Alejandro Luque Belmonte 

trombone, Stefan Kruijt tuba, Harry Stens hoorn en 

Ferdi Seelbach trompet, kwam in 2013 voor het 

eerst bij elkaar en direct was er een muzikale klik. 

Het kwintet geeft concerten met orgel en speelde 

op verschillende festivals. De musici focussen zich 

vooral op het maken en spelen van bijzondere 

programma’s en gaan verrassende verbintenissen 

met andere artiesten aan. In 2014 nam ‘Pelgrim 

Brass’ in samenwerking met organist Gerard van 

der Zijden haar eerste cd op. Tijdens het concert in 

Bennekom zullen onder andere werken gespeeld 

worden van Händel, Sweelinck en Tsjaikovsky. 

 



 

 

 

 

Het concert vindt plaats op 15 oktober in de Oude Kerk in Bennekom en begint om 16.00 uur. De 

toegang voor dit concert is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de uitgang. 

  

En verder 

In november zal de opname voor de nieuwe cd van het ensemble ‘Rood Hout’ worden afgerond. De cd 

zal in een concert op 18 februari 2017 gepresenteerd worden. In de volgende nieuwsbrief informeren 

wij u hierover. 

 

Op www.onderhorst.com vindt u achtergrondinformatie over het orgel, natuurlijk de concertagenda en 

filmpjes (youtube) met uitvoeringen van Bennekomse musici.  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in ons bestand geregistreerd staat als donateur. Indien u geen 

prijs stelt op ontvangst van deze informatie kunt u een mail sturen naar stichtingkabinetorgel@nlsnet.nl. 

 

 

Namens de stichting groeten wij u hartelijk, 

 

Elsbeth Poot en Lia Hol 

September 2016  
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