DER AA-KERK
SCHNITGER ORGEL
DER AA-KERK
SCH N ITG E R OR G E L
> TA R IE V E N
Tarieven Schnitger orgel
Wilt u een gespecificeerd kostenoverzicht ontvangen voor uw
evenement? Stuur ons een
e-mail: info@blgroningen.nl
of bel: 050 318 14 33.

TA R I E V E N
De Der Aa-kerk beschikt over een orgel van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger.
In oktober 2011 werd dit bekende orgel na jaren van restauratie op een feestelĳke manier
in gebruik genomen met het muziekfestival Schnitgers Droom.
Het is in overleg met onze huisorganist mogelĳk om dit bĳzondere orgel te bespelen.
Hiervoor gelden verschillende tarieven (prĳzen zĳn exclusief btw):

Bespeling individueel *
Bijzondere Locaties Groningen
exploiteert WJKG monumenten in en
nabij Groningen. De ruimtes worden
verhuurd als accommodatie voor
diverse evenementen, zoals vergaderingen, diners, huwelijken, concerten,
exposities en lezingen. We zijn een
professionele organisatie, maar met
een zeer maatschappelijk doel: het in
stand houden voor latere generaties
van ons meest geliefde erfgoed.
Onze locaties:
Der Aa-Kerk - Groningen
Remonstrantse kerk - Groningen
Kerk van Leegkerk - Groningen
De Amshoff - Kiel-Windeweer

€ 50,-- per uur
* Dit geldt alleen voor het bespelen van het orgel door individuele organisten, zonder publiek.

Onder voorbehoud van verhuur van de kerk.
Alleen op afspraak.
Prĳs is per uur.
In overleg met de organist van de Der Aa-kerk.

Demonstratie voor groepen
(bĳvoorbeeld een orgelexcursie)
€ 5,-- per persoon, met een minimum van € 150,-Altĳd onder begeleiding van de organist van de Der Aa-kerk.
De prĳs is per uur, een demonstratie duurt in principe een uur.
Onder voorbehoud van verhuur van de kerk.

Kerk van Klein Wetsinge - Wetsinge

Concert

Bĳzondere Locaties Groningen
050 318 14 33
info@blgroningen.nl
www.blgroningen.nl

Het tarief voor het bespelen van het gestemde orgel tĳdens een concert is € 40,--.
In overleg met de organist van de Der Aa-kerk.
Wanneer er een cd-opname wordt gemaakt zĳn de extra kosten € 150,--. Ook ontvangen
we dan graag vĳf bewĳsexemplaren van de cd.

Huwelĳk
€ 175,--, inclusief organist
De organist van de Der Aa-kerk speelt tĳdens uw huwelĳksplechtigheid.
De organist is maximaal twee aaneengesloten uren aanwezig om te spelen.
Handig om te weten:
Het orgel staat op een andere toonhoogte dan gebruikelĳk: 7/8 boven normaal.

