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Een greep uit de inhoud voor de komende jaargang
Jean Ferrard 
Orgelkunst/Orgelcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tot 1700: 
instrumenten en uitvoeringspraktijk
Jaap Jan Steensma (NL)
De afkomst van de zeventiende-eeuwse orgelbouwer Hans Goltfuss
Jos Meersmans
Verslag van het jubileumconcert 40 jaar Orgelkunst
Joël Hooybergs 
De genese van de uitgave L’Art du facteur d’orgues van Dom Bedos de Celles
Luk Bastiaens 
Het orgel van de Sint-Baafskathedraal te Gent in de 19de eeuw
Patrick Roose
De Groote Oorlog van 1914-1918. Ook ons Vlaams orgelerfgoed  
betaalde een zware tol (slot) 

Themanummer
De restauratie van het Pierre Schyven-orgel (1891)
in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen
Koos van de Linde (DE) 
Wijzigingen en bijsturingen t.o.v. het initiële restauratieplan
Guido Schumacher 
De restauratie van het Antwerpse Schyven-orgel 
Nicolas Alexiades (CO)
Intonatiekenmerken bij de orgels van Pierre Schyven
Peter Van de Velde
Impressies voor en na de restauratie

Themanummer 
Jeugd & Orgel

Verder 
Afleveringen over ‘zorg om oud, nieuw en kostbaar orgelpapier’
Orgelbesprekingen  
Bespreking nieuwe uitgaven 
Overzicht orgelconcerten 
Overzicht inhoud internationale orgeltijdschriften 
Orgelactualia

CD 16
Exclusieve cd van het Orgelkunst-label als bijlage bij het decembernummer 
met jong orgeltalent



(her)abonneer nu 
voor 2018
Een abonnement op het tijdschrift Orgelkunst bevat jaarlijks 
vier nummers met een extra bonus-cd.  
De nummers verschijnen op 1 maart, 1 juni, 
1 september en 1 december. 
Het abonnement vangt aan met 
het eerste nummer van de lopende jaargang.

Abonnement 2018
België 33 € (voltijdse studenten 25 €) 
Europa  45 € 
Buiten Europa  50 €

Steunabonnement welkom vanaf 60 €

Betaling
België en Europa: gelieve het bedrag over te maken op onze 
bankrekening met vermelding ‘abonnement 2018’:
(IBAN) BE09 4366 2049 9157 
(BIC): KREDBEBB 
Orgelkunst vzw
Overhemstraat 28 A, 3320 HOEGAARDEN (België)
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Orgelkunst is een monument op zich, en van grote betekenis voor het Vlaamse orgelleven.  
 Michel Lemmens, erfgoedconsulent orgels en klokken - Vlaamse Gemeenschap
Orgelkunst staat aan de top van de tijdschriften over orgelcultuur. 
 prof. dr. Joris Verdin, KU Leuven en Conservatorium Antwerpen
Als musicoloog vind ik het ook belangrijk dat Orgelkunst een van de zeldzame platforms is in Vlaanderen waar jonge musicologen 
nog de kans krijgen hun onderzoeksresultaten te publiceren.
 dr.  Johan Eeckeloo, Koninklijk Conservatorium Brussel
Orgelkunst brengt niet alleen verslag over het heden en verleden van de orgelcultuur, maar zet actief aan tot gedegen onderzoek van het 
Vlaamse orgellandschap in al zijn aspecten. 
  Jan Dewilde, Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Voor de promotie en het levend houden van de orgelcultuur in Vlaanderen is het tijdschrift van onschatbare waarde.
 dr. Jan Smelik, hoofdredacteur ‘Het Orgel’ - NL
Chaque numéro contient plusieurs articles originaux, rédigés par des spécialistes reconnus. 
 Jean Ferrard, professeur honoraire d’orgue au Conservatoire royal de Bruxelles
The journal is one of the most beautifully produced periodicals that one can find anywhere and it includes not only valuable information but 
photographs – often in color – and CD recordings designed to accompany articles.
 William J. Peterson, Professor of Music and College Organist, Pomona College Claremont - USA 
De inhoud is nog altijd even boeiend. Het is opmerkelijk dat ondanks de rijkdom aan publicaties er nog steeds zoveel te ontdekken valt in de 
Vlaamse orgelcultuur. 
 dr. Ton Van Eck, titulair-organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem - NL
It is difficult to sing the praises of Orgelkunst too highly. The beautiful format, elegant layout, and stunning photographic reproduction, are 
all superb—never exceeded and seldom equaled. 
 dr. Rollin Smith, Director of Publications Organ Historical Society - USA
Orgelkunst est une revue exceptionnelle dans l’Europe d’aujourd’hui. 
 Louis Robilliard, professeur honoraire d’orgue au Conservatoire National de Région de Lyon et organiste-titulaire du grand-orgue  
 Cavaillé-Coll de Saint-François de Sales de Lyon - F
Ik aarzel niet om “Orgelkunst” binnen het Nederlandse taalgebied momenteel het beste orgeltijdschrift te noemen, terwijl het internationaal 
gezien zeker ook bij de beste tien – of misschien zelfs bij de beste vijf – behoort. Daarbij komt nog de hoge kwaliteit van opmaak, afbeeldin-
gen en druk. 
 dr. Paul Peeters, wetenschappelijk medewerker van het Göteborg Organ Art Center (GOArt) - Universiteit Göteborg - Zweden 

 


