Liuwe Tamminga

Elfsteden orgeltour
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Culturele hoofdstad Leeuwarden

Unieke gebeurtenis

In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa.
en gemeenschapszin centraal staan.

Nog nooit vertoond in de
Friese Muziek geschiedenis

De Gemeente Leeuwarden zegt het volgende over de Culturele hoofdstad:

Op zaterdag, 18-08-2018 gaat er een

In elke stad wordt er een concert van

unieke gebeurtenis plaatsvinden wat

een half uur gegeven.

nog nooit is vertoond in de Friese

Deze Elfsteden

Dit is een groots evenement waar waarden als maatschappelijk betrokkenheid

Onze uitgangspunten voor Culturele Hoofdstad zijn helder. We willen de
samenwerking aangaan met steden en gebieden, zowel nationaal als
internationaal. Centraal staat de verbinding tussen de mensen uit heel
Europa die idealen delen en samen willen werken aan een betere toekomst.
Een toekomst waarbij de werkgelegenheid, economie en onderwijs is
verbeterd, cultuur en natuur optimaal met elkaar is verbonden en er meer
begrip is voor elkaars identiteit en diversiteit. Samen verleggen we onze

Orgeltour zal worden

Muziek geschiedenis.

uitgevoerd door niemand minder dan

Een Fries “om utens” gaat op één

Liuwe Tamminga. Ieder orgel heeft zijn

dag de mooiste kerkorgels bespelen

eigen geluid, daarom zal Liuwe, bij

van de Friese elf steden.

elk orgel een muziekthema uitzoeken
waarbij het betreffende orgel tot zijn

grenzen en verbinden we ons met de rest van Europa.

recht komt.

Om grenzen te verleggen en te verbinden met de rest van Europa wordt in
Fryslân op het gebied van muziek al het nodige samengewerkt. Neem Liet
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International, het Europese songfestival voor regionale en minderheidstalen.
9

Fryslân heeft op het gebied van muziek veel te bieden. De vele muziekfestivals die jaarlijks worden georganiseerd bieden een diversiteit aan muziek-
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stromen. Van pop, jazz van Friestalig tot klassiek.
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Van Friesland

naar Italie
Sinds 1982 woont Liuwe in
het Italiaanse Bologna

minga
Liuwe Tam
Liuwe is geboren in Hemelum en
opgegroeid in Leeuwarden.
Hij studeerde aan het Stedelijk
Conservatorium in Groningen
klavecimbel en orgel.

Na het volgen van lessen bij Luige

Op verzoek van het Koninklijk Huis

Hij verbleef van1978 tot 1982 in

Tagliavine werd hij tot organist benoemd

verleende hij als organist medewer-

Parijs, waar hij zich specialiseerde

van de basiliek San Petronio.Hij kreeg

king aan de uitvaartdienst van Prins

in Franse muziek en improvisatie

uitnodigingen om masterclasses te

Claus. Zijn intensieve concertpraktijk

bij Jean Langlais en André Isoir.

geven aan de Accademia di Musica

brengt hem overal in Europa, en in de

Hij behaalde de Premier Prix voor

Italiana per Organo te Pistoia, de Corso

Verenigde Staten, Zuid Amerika en

Orgel en een Deuxième Prix voor

Internazionale di Musica Antica te Urbi-

Japan.Sinds 2010 is hij conservator

improvisatie. In 1982 wordt hem

no, de Conservatoria van Parma,

van de beroemde muziekinstrumen-

de Prix d’Excellence voor orgel

Mantua, Pesaro, Bergamo, Potenza,

ten collectie van Luigi Tagliavini in het

toegekend.

Matera, Krakow, Wroclaw, Utrecht,

Museum San Colombano in Bologna.

Rotterdam, het New England Conserva-

Heel bijzonder was het concert dat

tory te Boston en het Lemmensinstituut

hij op 5 mei 2017 heeft gegeven in

te Leuven. In 2002 was hij docent aan

Lucca. Het betrof een première van

de Internationale Zomeracademie in

orgelwerken van de beroemde opera

Haarlem.

componist Puccini. Puccini
componeerde deze orgelwerken in
zijn jonge jaren toen hij organist was
in Lucca. Deze orgelwerken zijn door
Liuwe vastgelegd op CD.

Tourplan

Zaterdag

In elke stad wordt er een concert van een half uur gegeven.
Deze zijn afzonderlijk te gratis bezoeken.

Plaats
			
Leeuwarden

Aanvang
concert

Locatie

			
7:30 uur vertrektijd

n.n.b.

1. Sneek

8:30 uur

‘‘

2. IJlst

9:30 uur

‘‘

3. Sloten

10:45 uur

‘‘

4. Stavoren

12:00 uur

‘‘

5. Hindeloopen

13:00 uur

‘‘

6. Workum

14:00 uur

‘‘

7. Bolsward

15:00 uur

‘‘

8. Harlingen

16:00 uur

‘‘

9. Franeker

17:00 uur

‘‘

10. Dokkum

18:30 uur

‘‘

11. Leeuwarden

20:00 uur

‘‘

Opmaak: Jongens van de Jong
Drukwerk: Dekker creatieve media en druk

Meer informatie over liuwe Tamminga zie: www.liuwetamminga.it

