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Na de realisatie in augustus 2017 van het Barokorgel in Muziekcentrum TivoliVredenburg 

(MTV) werkte de Stichting Orgel Comité Muziekcentrum Utrecht (OCMU) in 2019 nog wat 

losse eindjes af. Zo was er met de orgelbouwer en MTV onder meer overleg over verlichting, 

plaatsing van een geluidsmonitor, plaatsing van een beeldmonitor, de stand van de 

lessenaar, aanbrengen van duidelijker registernamen, verhelpen van piepende toetsen en 

verhogen van de veerspanning. 

 

Het orgel werd in het Festival Oude Muziek 2019 acht keer gebruikt, waaronder het 

slotconcert door Vox Luminus. Aan dit concert leverde het OCMU een financiële bijdrage. 

Het orgel werd in het jaar 2019 door MTV een tiental keren gebruikt. 

Het OCMU zal de komende jaren de uitvoering van concerten op het barokorgel in 

TivoliVredenburg stimuleren  in de programmering van zowel TivoliVredenburg als het 

Festival Oude Muziek. 

Het OCMU heeft zich voor tien jaar garant gesteld voor regulier onderhoud en eventuele 

aanpassingen aan het orgel.  

 

In de loop van het jaar werd het bestuur benaderd door de Orgelcommissie van het 

Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht (KOSMU). Binnen dit 

Orgaan werken o.m. het USKO, de Utrechtse Studenten Cantorij, het Utrechts Studenten 

Concert en het Kunstorkest samen. Omdat het oude kistorgel in slechte staat verkeert is het 

plan opgevat om een nieuw kistorgel te laten bouwen. De opdracht zal gegund worden aan 

Flentrop Orgelbouw te Zaandam. De financiering hiervan was nog niet rond. Het OCMU 

heeft met veel genoegen uit de bestaande reserves een flinke financiële bijdrage aan dit 

pretentieuze plan geleverd. 

 

Het bestuur van het OCMU bestond in 2019 uit: 

Maarten van Ditmarsch, voorzitter, 

Henk Bijlsma, secretaris, 

Bram van der Wees, penningmeester. 

Er waren geen wijzigingen in de samenstelling.  

Het bestuur werd ondersteund door Peter van Dijk, orgeladviseur. 

 

Het bestuur vergaderde in 2019 viermaal: 

--Ten huize van de secretaris op 20 maart 2019 en 11 september 2019 voor reguliere 

vergaderingen, en op 26 september voor een overlegvergadering met de orgelcommissie van 

het KOSMU.  

--Op 14 oktober in TivoliVredenburg, waarbij kennis gemaakt werd met de nieuwe directeur 

Jeroen Bartelse. 

 

Utrecht, 20 augustus 2020 

Bestuur OCMU 


