De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland verzorgt het
weekend van 9, 10 en 11 september in de Stevenskerk in Nijmegen een groot festival met luidklokken,
carillons, torenuurwerken en orgels. Op vrijdag
worden meningen en ervaringen gedeeld, de zaterdag staat in het teken van muzikale en technische
ontdekkingen en ’s zondags is er ruimte voor luisteren
en beleven.
Met het festival streeft de Stichting Klinkend Erfgoed
Nederland (SKEN) ernaar alle Nederlanders duidelijk te
maken dat het klinkend erfgoed verbindt. Dat luidklokken,
carillons, torenuurwerken en orgels betekenis hebben voor
jong en oud en voor autochtone en allochtone inwoners
van ons land. Want luidklokken, mechanische uurwerken,
carillons en pijporgels staan onder grote druk. Veel kerken
worden onttrokken aan de eredienst en worden getransformeerd, of zijn in afwachting van een nieuwe functie.
Daardoor verdwijnt de tijd die de torenklok aangeeft, worden de klokken niet meer geluid en dreigen de orgels en
carillons hun, vaak eeuwenoude, stem te verliezen.
In dit programma wordt nauw samengewerkt met de
in 2016 50 jaar bestaande Nijmeegse Orgelkring. Ook de
Stevenskerk verzorgt evenementen in dit weekend van de
Nationale Orgeldag en Open Monumentendag.

STICHTING KLINKEND
ERFGOED NEDERLAND
In de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland werkt een
groot aantal organisaties samen, waaronder het College
van Orgeladviseurs in Nederland, de Katholieke Klokkenen Orgelraad, de Commissie Orgelzaken Protestantse
Kerken Nederland, de Vereniging van Orgelbouwers in
Nederland, de Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen en de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. De
stichting wordt onder andere geadviseerd en gesteund
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

F est i v a l
Klinkend Erfgoed

Zie voor meer informatie: www.klinkenderfgoed.nl.
Het Festival Klinkend Erfgoed wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij bijdragen van:
• Ambitus Foundation
• Donatus
• Gemeente Nijmegen
• Hendrik Muller Vaderlandschfonds
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
• Orgelfonds Mooij
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Provincie Gelderland
• Rabobank Nijmegen
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• SBNO Orgelfonds
• Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen
• Vereniging Orgelbouwers Nederland
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STICHTING KLINKEND
ERFGOED NEDERLAND

9 - 11 september 2016
Stevenskerk, Nijmegen

Programma vrijdag 9 september:

Ervaringen delen
15.30 uur

The Biggest Jukebox in the World

	Met de app The Biggest Jukebox in the World kan stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op het carillon klassieke of
hedendaagse verzoeknummers ten gehore brengen.

16.00 uur

 pening en presentatie van de nieuwe
O
Stichting Klinkend Erfgoed Nederland
 ls opening van het evenement laat burgemeester Hubert
A
Bruls van de gemeente Nijmegen de herkenningstune van
Klinkend Erfgoed uitvoeren. De tune zal gedurende het gehele
weekend met enige regelmaat live ten gehore worden
gebracht.

	Vervolgens presenteert voorzitter Herman Sietsma de nieuwe
stichting.
	Commissaris van de Koning Clemens Cornielje gaat in op de
ambities en intenties van de provincie Gelderland ten aanzien
van het klinkend erfgoed.

16.30 - 20.30 uur

Mini-symposium voor genodigden
Jeugd en klinkend erfgoed - een (on)mogelijke
combinatie?

	
Na een inleiding door RCE-directeur Susan Lammers wordt
Besloten
een
mini-symposium gehouden over de vraag hoe jongeren
st
bijeenkom
zijn te interesseren voor kerkorgels, carillons en torenuurwerken. Onder leiding van Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk,
dragen onder andere bij:
•
Reitze Smits, artistiek leider Stichting Voor de Wind;
•	Johan Ploegaert, vml. voorzitter Stichting tot Behoud
van het Torenuurwerk;
•	Kirstin Gramlich, cantor organist van de Grote of
Lebuïnus te Deventer;
•	Sjoerd van Geuns, Utrechts klokkenluider;
•	Lydia Vroegindeweij, Orgelkids.
	Tussendoor een buffet en als afsluiting de presentatie van een
nieuwe vereniging: Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed.

Programma zaterdag 10 september:

Vinden & ontdekken
11.00 - 17.00 uur

Alles
GRATIS te
bezoeken!

Rondleidingen

	Op zowel zaterdag als zondag is de kerk en de Stevenstoren
voor het publiek opengesteld, worden er rondleidingen verzorgd
en kan het publiek een bezoek brengen aan de beiaardier en de
organist.

11.00 - 17.00 uur

De Tijd


	De torenklok geeft de tijd aan en zorgt dat de klok slaat.
Het verplaatsbare carillon en het smeedijzeren torenuurwerk
van Toine Daelmans laten dat zien.

11.00 - 17.00 uur

Klinkend Ambacht

	In de Stevenskerk wordt de ambachtelijke kant van het beheer
en verzorgen van het klinkend erfgoed getoond. Er zijn demonstraties van werkzaamheden aan verschillende
orgels, klokken en klokkenuurwerken.
	Er worden films vertoond en kinderen
	kunnen aan de slag met het Doe-orgel,
zowel om dit te bouwen als om op te
spelen.

11.00 - 12.00 uur

Bezichtiging van het carillon

	Excursie naar beiaardier Malgosia Fiebig, hoog in de toren.

11.00 - 12.00 uur

Orgelexcursie
Hoe het orgel werkt en klinkt toont organiste Jetty Podt.

12.30 - 13.30 uur	Concerten door de twee jongste deelnemers

aan het Ambitus Orgelconcours
14.00 - 15.00 uur

Rocky het Klokkie

	Voor de allerjongsten wordt het muziektheater Rocky het Klokkie
opgevoerd. Rocky, het kleinste klokje van de beiaard, neemt de
kinderen naar de wereld van klokken en bellen.

15.00 - 16.00 uur

Orgelexcursie
Hoe het orgel werkt en klinkt toont organiste Jetty Podt.

16.00 - 17.00 uur

Bezichtiging van het carillon

	Excursie naar beiaardier Malgosia Fiebig, hoog in de toren.

20.30 - 22.00 uur

Der müde Tod

	Wanneer de schemer valt wordt de kerk
het decor voor vertoning van Der müde
Tod (1921) van Fritz Lang, muzikaal
begeleid op het Königorgel door
Berry van Berkum.

Programma zondag 11 september:

Beleven & verbinden
Vanaf 12.15 uur

Alles
GRATIS te
bezoeken!

Estafette

	Tal van luidklokken klinken in estafettevorm in Nijmegen,
eindigend op het carillon van de Stevenskerk.

13.00 - 14.00 uur

Bezichtiging van het carillon

	Excursie naar beiaardier Malgosia Fiebig, hoog in de toren.

13.00 - 14.00 uur

Best of Königorgel

	Een medley voor jong en oud, voor autochtoon en allochtoon
	Gespeeld door Berry van Berkum, Joost Langeveld en
Jetty Podt.

15.00 -16.00 uur

‘Help het orgel verzuipt’

	De jubilerende Nijmeegse Orgelkring verzorgt zondagmiddag het traditionele orgelconcert voor kinderen
(en hun ouders).

