
Bekijk ook 
onze website
www.orgelkunst.be
boordevol informatie over het Vlaamse orgel

inhoud & inkijk actueel nummer
overzicht tijdschriften 2006 - heden
overzicht Orgelkunst-cd’s
index tijdschrift 1978 - heden & oudste nummers in pdf 
agenda orgelconcerten
digitale nieuwsbrieven 
gratis download hedendaagse orgelpartituren 
bibliografie met ruim 400 referenties 
☞ online invoeren van Vlaamse orgelevenementen 

  

☞ Merkwaardige orgels 
in Vlaams-Brabant  

☞ Charles-Marie Widor     
Souvenirs  

autobiographiques

☞ Dom Bedos de Celles
Genese

L’Art du Facteur d’Orgues

 ☞ Restauratie  
Schyven-orgel  

kathedraal Antwerpen

  2023
Vlaams tijdschrift voor orgelcultuur
JAARGANG 46 

maart - juni - september - december & cd
                                              

Enkele themajaargangen en -nummers

2011 - Cavaillé-Coll-orgels

2017- Vlaamse ❘ Belgische ❘ Europese Orgelkunst
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☞ online abonneren en bestellen
van oude nummers, 

jaargangen en cd’s
via bovenstaande QR-code

☞ of via 
www.orgelkunst.be



Een greep 
uit de te verwachten artikels in 2023

✍ Joris Lejeune 

Catacombenmuziek of springlevend? Over historische opnames

✍ Luk Bastiaens & Bart Wuilmus

 Het Joris Potvlieghe/Flentrop-orgel in de Sint-Michielskerk te Leuven

✍ Nathan Laube (USA/DE)

 De Octaves graves, in het bijzonder bij César Franck

✍ Rollin Smith (USA)

 Francks orgel — over het Cavaillé-Coll-orgel  
in de Saint-Jean-François te Parijs

✍ Dick Zweers (NL) & Bart Wuilmus

 Het Binvignat/Schumacher-orgel in de Sint-Michielskerk te Bree

✍ Peter Strauven

 De registraties van César Franck in de Trois Chorals 
 en de arrangementen van de Préludes van Charles-Valentin Alkan

✍ Léon Berben (DE)

 Jehan Titelouze (1563-1633): 400 jaar Hymnes de l’église  
Ideeën over uitvoeringspraktijk

✍ Luk Bastiaens & Bart Wuilmus

 Het Joris Potvlieghe-orgel in de Sint-Catharinakerk te Wondelgem 

✍ Annelies Focquaert

 Een Belgische orgelmethode met uitstraling van Madrid tot Stockholm:  
de École d’Orgue van Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)

✍ Jozef Van Osta

 Hilaire-Vital Van Couwenbergh (1854-1914) 
 en zijn uitgave L’orgue ancien et moderne [1887]

verder 
orgelbesprekingen, recensies nieuwe uitgaven, 

 overzicht orgelconcerten, overzicht internationale orgeltijdschriften,    
orgelactualia

Neem een abonnement 
op dit uniek Vlaams orgeltijdschrift!

✓ Een abonnement op het tijdschrift Orgelkunst bevat jaarlijks 
 vier nummers en een exclusieve Orgelkunst-cd.

✓ Het tijdschrift verschijnt per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

✓ Het abonnement vangt aan met het eerste nummer van de lopende jaargang.

✓ Vertaalde artikels zijn in de orginele taal via een QR-code beschikbaar 
 op de website; idem voor interactieve bijlagen. 

Abonnementen 2023
✓ België: € 40 

✓ Europa: € 53

✓ Buiten Europa: € 60

✓ Steunabonnement welkom vanaf € 75

Betaling
☞ Overschrijving van het bedrag op bankrekening
     BE09 4366 2049 9157 t.n.v. Orgelkunst vzw 
 met vermelding ‘abonnement 2023’
☞ Online www.orgelkunst.be/abonneren
☞ Paypal (mail@orgelkunst.be)

ORGELKUNST VZW 
Administratie en redactie: 
Overhemstraat 28 A - 3320 Hoegaarden (België) 
www.orgelkunst.be
mail@orgelkunst.be

Schrijf u gratis in op onze uitgebreide 
DIGITALE NIEUWSBRIEF

met orgelactualia uit binnen- en buitenland
☞  stuur een mail naar mail@orgelkunst.be 

     met vermelding ‘nieuwsbrief ’.


