“WIJ BIEDEN U EEN UNIEKE BELEVENIS”
Geachte Alkmaarse ondernemer,
Zoekt u voor u en uw relaties een unieke belevenis? Dan hebben wij iets bijzonders voor u!
In het kader van het Orgel Festival Holland 2017, bieden wij voor
een beperkt aantal belangstellenden de mogelijkheid de wereld
achter het grote orgel in de Alkmaarse Grote Sint Laurenskerk te
ontdekken. Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd:
Hoe werkt zo’n orgel eigenlijk? En hoe ziet dat er uit?
Wij bieden u de mogelijkheid om met een kleine groep (max. 8
personen), met de beroemde organist Pieter van Dijk, de smalle
wenteltrap te beklimmen en bovengekomen te genieten van het
uitzicht over het interieur van de Grote Kerk.
Vervolgens ontvangt u uitleg over de historie en de werking van
dit unieke instrument. Een kijkje binnen in het orgel hoort daar
natuurlijk bij. Daarna zal de organist, terwijl u om hem heen
staat, een kort exclusief concert verzorgen, zodat u van dichtbij
de indrukwekkende klanken kunt doorleven.
Weer veilig beneden gekomen, wacht u een heerlijk glas wijn met enkele hapjes en ontvangt u
meer informatie over de Grote Kerk van Alkmaar en haar historische orgels.
Ter herinnering ontvangt u een fraaie CD van het wereldberoemde Grote Orgel.
Dit unieke evenement bieden wij slechts enkele malen aan en de kosten bedragen € 100 per
persoon. Uiteraard komen de opbrengsten volledig ten goede aan het Orgel Festival Holland.

Een alternatieve mogelijkheid om ons Festival te ondersteunen is ons sponsorprogramma.
Dit sponsorprogramma bestaat uit een bijdrage van € 250,Hiervoor ontvangt u een vermelding in ons mooi vormgegeven programmaboek en op onze
website. U heeft hiermee een bereik van enkele duizenden muziekliefhebbers.
U ontvangt daarnaast 4 toegangskaarten, inclusief consumpties, voor een concert naar uw
keuze.
Op de website www.orgelfestivalholland.nl kunt u meer lezen over ons festival.
Hebben wij uw interesse gewekt, dan kunt u onze voorzitter bereiken op:
voorzitter@orgelfestivalholland.nl of op telefoonnummer 06 - 22084606
Wij hopen binnenkort van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Adri Steenhoek – voorzitter Orgel Festival Holland

