Aan: geadresseerde
Geachte donateur van de Stichting Groningen Orgelland (SGO)
Ook dit jaar wil de Stichting Groningen Orgelland (SGO) haar trouwe donateurs weer
graag ontmoeten en een kleine verrassing aanbieden. Op 19 augustus a.s. zijn er twee
aansprekende tentoonstellingen gratis door de SGO donateurs te bezoeken. Het gaat
om de tentoonstelling in het kloostermuseum in Aduard en de tentoonstelling op het
landgoed Verhildersum te Leens. De ritmiek van klank en stilte is de titel van de
tentoonstelling in Aduard en Wereldlijke macht, kerkelijke pracht die van Landgoed
Verhildersum. In beide tentoonstellingen wordt ruim aandacht besteed aan de orgels
van Groningen. Beide tentoonstellingen zijn gedurende de hele dag voor SGO
donateurs op vertoon van deze brief voor twee personen toegankelijk. Eveneens wordt
u, op vertoon van de brief, op beide locaties een consumptie aangeboden. Ook kunt u
op de locatie Verhildersum een gratis keuze maken uit bestaande SGO publicaties.
De twee tentoonstellingen worden ieder begeleid met een boekje, en in het geval van
Verhildersum ook met een CD die unieke opnames bevat van de orgels die in relatie
staan met Groninger borgen. De boekjes en de CD, die in de respectievelijke musea te
koop zijn, geven een prachtige verdieping van de thema’s van de tentoonstellingen.
Om 17.00 uur en om 20.15 speelt Vincent van Laar respectievelijk in het museum in
Leens en in de Petruskerk een programma waar de Groninger componist Jacob
Wilhelm Lustig centraal staat. De toegang tot deze twee concerten is € 10,--. Voor
nadere informatie verwijs ik u naar de websites van het Kloostermuseum Aduard en
van het Langoed Verhildersum in Leens.
Het bestuur hoopt u op 19 augustus in Aduard en Leens te mogen ontvangen.
Vriendelijke groet
Namens het SGO bestuur
Hans Beek
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