Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Practicum onderhoud en beheer
van kerkorgels
voor kerkmusici en kerkbesturen
Practicum Daniël Jansen Thorn – 28 mei 2019
De SGV wil kerkmusici en kerkbesturen door een aantal praktische
wenken en een blik in het (vaak onzichtbare) inwendige van een orgel
aanwijzingen geven met betrekking tot beheer en onderhoud van hun
instrument. Hoe de symptomen op tijd herkennen voor groot
onderhoud, hoe eventueel klein onderhoud zoals het stemmen van de
tongwerken en reguleren van het tractuursysteem ter hand te nemen
en wanneer de orgelmaker in te schakelen…

Net als in een auto vinden de meeste processen in een kerkorgel in
het verborgene plaats. Vervangen van een zekering, lampje of zelfs
een wiel zijn er zaken die goed zelf kunt doen. Sommige zaken zijn
echter moeilijk bereikbaar en kunnen vaak pas na demontage
zichtbaar worden; dan is een zekere vakkennis nodig om ze tegemoet
te treden. Dan komt de vakman er aan te pas…
Het zicht op wat er allemaal moet gebeuren qua onderhoud en
beheer raakt vaak kwijt als men niet weet of te lang niet in aanraking
komt met waar men op letten moet.
Een auto breng je op tijd naar de garage: veiligheid, wet en
verzekering nopen daartoe. Ten aanzien van een kerkorgel ontbreekt
deze periodieke stok achter de deur en boetes worden niet opgelegd.
Maar onderhoud wordt vaak vergeten of door allerhande
omstandigheden (te) lang uitgesteld. Men is er zich soms ook te
weinig van bewust wat voor kostbare schat aan cultureel erfgoed
onze voorouders ons hebben doorgegeven!
De SGV biedt de kans al deze zaken van dichtbij te bezien
In dit practicum komen o.a. aan bod:
Het stemmen van orgels - wanneer en hoe vaak?
Effecten van (hete lucht-) verwarming
Lekkages in de windvoorziening
Orgels en stof
Windvoorziening en ventilator
De werking van de tractuursystemen
en hun specifieke voorkomende storingen
Houtworm, leer, membranen, balgen, metaal

Rode draad is: op tijd herkennen is op tijd ingrijpen
en onnodig hoge kosten vermijden.
Dinsdag 28 mei van 19.30uur (tot uiterlijk 22.00 uur)
in de Abdijkerk Thorn (Kerkberg 2, 6017 HA Thorn) Deelname € 10,-

Aanmelding:
activiteiten@sgv-roermond.nl.
www.sgv-roermond.nl

