




Vanaf  bevinden de orgelpijpen zich in het binnenwerk van het instrument. 

Informatief: een orgelpijp van 8 voet meet 2m40. 

€ 5.000 per toren  
(3 beschikbaar) 

€ 2.500 per frontpijp  
(12 beschikbaar) 

€ 1.500 per frontpijp  
(20 beschikbaar) 

€ 1.000 per frontpijp  
(20 beschikbaar) 

€ 500 per frontpijp 
(36 beschikbaar) 
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€ 250 per mixtuurset of tongwerk  
(340 beschikbaar) 
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€ 200 per orgelpijp 16 voet  
(86 beschikbaar) 

€ 150 per orgelpijp 8 voet  
(284 beschikbaar) 

€ 100 per orgelpijp 4 voet  
(254 beschikbaar) 

€ 75 per orgelpijp 2 2/3 voet  
(112 beschikbaar) 
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11 € 50 per orgelpijp 2 voet  
(112 beschikbaar) 

€ 40 per orgelpijp 1 1/3 of 1 voet  
(112 beschikbaar) 

Er staat iets moois te gebeuren in de Sint-Norbertuskerk!  
 

Heerlijk genieten van een wervelend stuk Bachmuziek? Overdonderd door 

onverwachte jazz op orgel? Verrassende dialogen tussen koor en orkest? 

Begoocheld door de magie tussen muziek, beeld en beweging?  

Binnenkort is het allemaal mogelijk. 

 

Samen bouwen we aan een Noord-Nederlands/Noord-Duits geïnspireerd 

barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk, met het oog op het verruimen van 

haar mogelijkheden op liturgisch, socio-cultureel en educatief vlak.  

 

Het instrument, uniek qua klank en vormgeving, wordt uitgevoerd in de 18e-

eeuwse stijl, gebruikmakend van hedendaagse technieken.  

 

Om dit project te verwezenlijken hebben we uw hulp nodig. 

 

 

Word nu “Vriend van het Barokorgel” en investeer mee!  
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Ja, ik investeer mee in het nieuwe barokorgel! 
 

 Kies de formule die bij u past. 

 

 Maak het bijhorende bedrag over op 

 de projectrekening 2017-L82936-000,  

 beheerd bij de Koning Boudewijnstichting  

 rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting 

 met vermelding ***128/2936/00032***  

 (opgepast: gestructureerde melding).  

 Of ga naar de website van de Koning Boudewijnstichting. 

 

 De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het 

project. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven 

aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk 

gestorte bedrag (art. 145/33 WIB) 

 

 Stuur uw naam naar barokorgel@sintnorbertuskerk.be indien u 

opgenomen wenst te worden in de lijst ‘Vrienden van het Barokorgel’.  

 

Elke bijdrage is welkom! 

 

 

Comité van aanbeveling: dhr. Herman Van Rompuy, dhr. Mark Eyskens, 

mevr. Cathy Berx, dhr. Etienne De Jonghe, dhr. Stanislas Deriemaeker, 

mevr. Annemarie Estor, mevr. Kristien Hemmerechts, dhr. Ward Kennes,  

dhr. Koen Kennis, dhr. Luk Lemmens, dhr. Joost Maegerman,  

mevr. Lien Van de Kelder, dhr. Herman Van Goethem, dhr. Marc Van Peel 

en ds. Dick Würsten. 

 

 

Meer informatie? 

Vzw Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen 

www.barokorgelsintnorbertuskerk.be 

barokorgel@sintnorbertuskerk.be 

of via Facebook 

http://www.sintnorbertuskerk.be

