
Geachte muziekliefhebber, 
Graag nodigen wij u van harte uit om de feestelijke 
afsluiting van de 2e editie van het Ambitus Orgelconcours 
bij te wonen. Deze vindt plaats op zaterdag 7 september 
2019 van 9.00 tot 15.30 uur in de Grote of Sint-Laurenskerk 
te Rotterdam. Het afgelopen jaar hebben al verschillende 
rondes plaatsgevonden. Via deze rondes hebben 
uiteindelijk 9 deelnemers verdeeld over 3 categorieën een 
finaleplaats weten te bereiken. 
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Deze jonge finalisten zullen werken van onder meer J.S. Bach en Louis Vierne 
spelen op het prachtige transept- en het monumentale hoofdorgel. Bewust is er 
ook gekozen voor de Nederlandse componisten Johann Lemckert en Marius 
Monnickendam. 
Samenspel is een belangrijk onderdeel van dit concours dat samen met 
Codarts Rotterdam, Hogeschool Voor Kunsten wordt georganiseerd. Aan de 
finale wordt meegewerkt door een koperkwartet samengesteld uit studenten 
van Codarts. 
U bent van harte welkom om het volledige programma, of delen daarvan, bij te 
wonen. Inloop is vanaf 9.00 uur. De uitslag en prijsuitreiking zal om 15.00 uur 
plaatsvinden. De finalisten zullen worden beoordeeld door een deskundige jury 
bestaande uit Leo van Doeselaar (voorzitter), Wolfgang Baumgratz, Theo 
Jellema en Jan Hage. 
Laat u verrassen door de virtuositeit van deze jonge orgeltalenten! Aansluitend 
bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje. 

Programma 
09.00 - 10.00 uur 
Amateurorganisten t/m 14 jaar (categorie A). 

10.00 - 11.00 uur 
Amateurorganisten van 15 t/m 20 jaar (categorie B). 

12.15 - 14.10 uur 
Orgelstudenten (categorie C). 

15.00 - 15.30 uur 
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Prijsuitreiking. 

15.30 - 16.30 uur 
Receptie. 

De finale is gratis toegankelijk. Als u ook gebruikt wilt maken van deze 
uitnodiging, verzoeken wij u vriendelijk om dat ons via onderstaande link voor 
woensdag 28 augustus 2019 te laten weten. 



Zie onze website voor meer info over finalisten, repertoire 
en sponsors. 
Graag tot 7 september 2019! 
Met vriendelijke groet, 
Johanna Noom 
Project Manager 


