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Beste orgelvrienden,
Na het succesvolle openingsconcert van Kees van Eersel en Marcel Mangnus,
waar meer dan honderd bezoekers op af kwamen, gaan wij in volle vaart verder.
In deze Nieuwsbrief informeren we u over een speciaal concert. De
Goldbergvariaties van Bach hoor je immers niet elke dag op orgel!
Onze Duitse gastorganist met de opvallende naam Frannz Promnitz von
Promnitzau gaat deze uitdaging op het oude Loys Isoré-orgel aan. Hij speelde
25 jaar geleden al in Hulst, om precies te zijn op 26 juni 1987. Nu, 25 jaar later,
zorgt hij voor een primeur in Hulst en omstreken. Wij zijn dan ook zeer benieuwd
en laten ons graag verrassen tijdens dit concert.
22 JUNI 2012, 20.00u: FRANNZ PROMNITZ VON PROMNITZAU
(Duitsland)
Frannz Promnitz von Promnitzau werd in 1952 in Dresden geboren. Daar kreeg hij
zijn eerste piano enorgellessen. Als koorknaap zong hij van 1962 tot en met 1966 in
het bekende Dresder Kreuzchor olv prof. Mauersberger. Hij volgde de 'Hochschule
für Musik Carl Maria von Weber' en studeerde daar koor- en orkestdirectie, piano,
orgel, compositieleer, cello en zang.
Op 20-jarige leeftijd was hij al verbonden aan de Staatsopera van Dresden als solorepetitor. Tevens was hij in Dresden assistent van diverse grote koren en
muziekdocent aan het Conservatorium. Ook volgde hij privé zangonderricht. In 1975
stichtte Promnitz von Promnitzau het ensemble 'Dresdner Vocalisten'.
Wilfried Promnitz is verder pianobegeleider bij liederenavonden en hij schrijft film- en toneelmuziek.
In West-Duitsland volgde hij een speciale cursus voor oude speeltechnieken voor orgel bij Harald
Vogel. Zijn specialisatie is barokmuziek. Als concertorganist gaf hij recitals op de belangrijkste orgels
van Europa zoals o.a. in St. Pauls Cathedral Londen, Dom Lübeck, St. Jacobi Hamburg en St. Bavo
Haarlem.
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Slotconcert orgelcyclus 2012
*20 JULI: TON KOOPMAN (Nederland)
Jubileumconcert, 200e concert in de geschiedenis
van de Hulster Orgelconcerten!
*Met schermprojectie!
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Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat ook aan ons
laten weten zodat wij uw adres kunnen verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.
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Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door:
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