CURSUS HET BOUWEN VAN EEN KLEIN PIJPORGEL
Soort cursus

Instrumentenbouwcursus

Bestemd voor

Iedereen die een orgel wil bouwen.

Niveau

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met hand
en machinaal houtbewerkingsgereedschap.

Data

Gepland zijn: 05 februari 2022, 21 mei 2022, 24 september 2022.
Daarna volgen in 2023 nog 4 dagen.

Tijd (-en)

10.30 - 16.00 uur

Locatie

Houtclub Ede, Ede

Docent(-en)

Johan de Vries, Peter Hoogerheide, Henk Bahlman

Prijs

Derden: € 345,00, Leden: € 275,00, t/m 30 jaar: € 137,50
N.B.: Materiaalkosten zijn niet inbegrepen.

Max. aantal deelnemers

10

Uiterste inschrijfdatum

03 januari 2022 Schrijf je in voor deze cursus

Wil je zelf aan de slag om een pijporgeltje te bouwen?
Dan organiseert de Werkgroep Orgelbouw van het
Bouwerskontakt van de Vereniging Huismuziek
(huismuziek.nl) voor u in het seizoen 2022-2023 een
cursus.
Primair wordt een ontwerp van een tafelorgel met één
register besproken. Bijvoorbeeld met omvang c0 –c3
of F-f3. De bouw is eenvoudig door gebruikmaking van
simpele toetsmechaniek, het ontbreken van slepen, registers
en balg. Deelnemers die eventueel een meer complex
ontwerp willen bouwen zoals een kistorgel, moeten met een
langere bouwtijd rekening houden. Ondersteuning wordt bij
alle ontwerpen gedurende de gehele cursusduur
aangeboden.
De cursus wordt op 7 zaterdagen gegeven en omvat de
volgende onderwerpen.
 Inleiding over aspecten van kleine orgels, het nodige
gereedschap en materialen
 Workshop houten orgelpijp maken
 Klavieren
 Windlade met ventielen en tractuur
 Windvoorziening
 Intonatie en stemmen
 Terugkomdag waarbij deelnemers hun instrument tonen
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij thuis de verschillende orgeldelen maken. Tijdens elke cursusdag
is er voldoende ruimte om de voortgang van de bouw te bespreken, gemaakte onderdelen te laten beoordelen
en ervaring en vragen aan de orde te stellen. Op donderdagen bestaat mogelijkheid om -na afspraak- gebruik
te maken van de werkplaats van Houtclub Ede. Een en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van
begeleiding.
De eerste 3 cursusdagen zijn gepland op 5 februari, 21 mei en 24 september 2022.
De data van de overige dagen worden in overleg later bepaald.
Meer Informatie bij Henk Bahlman: hbahlman@solcon.nl
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