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Beste luisteraar, 

Namens het team van Content Orgels heten we u online van harte welkom op
dit concert in onze concertzaal! We stellen het erg op prijs dat u vanavond bij
ons wilt zijn om dit muzikale feest mee te beleven! 

Graag nemen wij u vanavond mee in een boeiend muzikaal programma,
waarin ons jubileumorgel een hoofdrol speelt. 

De Content Concerto Jubileo 40 is een bijzonder instrument. De digitale
samples van dit Content-orgel (met maar liefst vier verschillende orgelstijlen)
worden extra natuurgetrouw weergegeven door een uniek systeem. De
orgelkast die u voor u ziet is gevuld met pijpwerk, van kleine pijpjes tot de
grote frontpijpen links en rechts naast de speeltafel. Onder ieder van deze
pijpen bevindt zich een luidspreker. Hierdoor wordt de orgelklank in de
orgelpijp versterkt. U luistert dus vanavond naar een digitaal pijporgel!   

Naast ons jubileumorgel wordt vanavond ook een ander bijzonder orgel
bespeeld: De Chapel 236, in combinatie met een aantal sprekende orgelpijpen,
geleverd door de Italiaanse orgelbouwer Consoli. Op deze manier worden pijp-
werk en digitale stemmen prachtig gecombineerd!

Dat een Content orgel niet alleen als orgel klinkt, hoort u vanavond ook. Een
heel orkest komt tot klinken! Het concertorgel is uitgerust met de Content
ExtraVoice-module, die ook op de meeste van onze orgels leverbaar is. 

Mede namens de concertgever wensen wij u een mooie en muzikale avond toe
en hopen u graag nog eens te ontmoeten bij één van onze activiteiten! 

 
 Team Content Orgels    



1. Inleidend koraalspel 

2. Praeludium und Fuge d-moll  

3. Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731  

4. Sinfonia Wir danken dir, Gott BWV 29 1685 - 1750 

5. Adagio in Sol minore 

6. Serenade opus 22 

7. Lamentation opus 45 no. 1 

8. Nimrod (uit ‘Enigma Variations’) opus 36 

9. Toccata en ré mineur 

10. Improvisatie
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Over Gerwin van der Plaats 
Gerwin van der Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de
indruk van het meestveelzijdige instrument: het kerkorgel. Zijn vader
herkende mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de
basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde
Gerwin met een heuse aanstelling de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) te Nieuwegein op het tweeklaviers orgel van de Dorpskerk te
Jutphaas. Gerwin’s talenten werden verder ontwikkeld bij Jaap Zwart Sr. en
Herman van Vliet, terwijl hij intussen de gemeentezang op het orgel van de
Opstandingskerk (GKv) te Utrecht Noord-West ging begeleiden. Gerwin van der
Plaats is nu als vaste organist verbonden aan de Driestwegkerk (PKN) te
Nunspeet en de Hoeksteen (PKN) te IJsselmuiden. Hij is nu als dirigent
verbonden aan het Interkerkelijk koor Immanuël te Harskamp, het Christelijk
Gereformeerd kerkkoor Zingend Getuigen, het kleinkoor Musica Religiosa en -
als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder- van het
Christelijk Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden, alle te Kampen.
Tevens is hij dirigent van het Urker Mannenkwartet.  

Als vaste begeleider is hij verbonden aan
het Hervormd Kerkkoor te Kampen, het
Interkerkelijk kerkkoor te Dronten, beide
o.l.v. Harry Hamer en aan de
maandelijkse diensten van Zingend naar
de Zondag in de Poststraatkerk te
Stadskanaal en de Welkomstdiensten in
de Jozefkerk te Assen.


