KOM NAAR ONS OPEN HUIS!
In ons voortdurende streven naar de hoogste kwaliteit hebben we een belangrijke stap gezet. We
liepen tegen grenzen aan. We wilden meer ruimte. We waren toe aan een betere presentatie en
we vonden dat de klant nóg beter de Hauptwerkbeleving van een Noorlander-orgel moest
kunnen ervaren. En dan wordt het dus hoog tijd om je grenzen te verleggen. Noorlander
Orgelmakerij is verhuisd naar een toekomstbestendige locatie!
Hier kunnen we doen wat we willen en waar we goed in zijn: accelereren, optimaliseren en
innoveren. We willen de beste zijn en blijven binnen het Hauptwerk-segment en we bruisen van
nieuwe ideeën. Om aan de hoge wensen van onze muzikale klanten te kunnen blijven voldoen
hebben we een mooie stap gezet van schuur naar schoonheid. Dit heeft geleid tot een moderne
productiehal, een inpandige concertzaal, een compleet uitgeruste oefenruimte en stijlvolle
kantoren.
Deze belangrijke gebeurtenis willen we met u delen. Samen met het feit dat Noorlander
Orgelmakerij dit jaar 10 jaar bestaat. We nodigen u dan ook van harte uit voor ons Open Huis op
vrijdag 17 mei of zaterdag 18 mei 2019. Kijkt u zelf even welke dag u het beste past.
Het belooft een feestelijk evenement te worden waarbij we activiteiten en muzikale momenten
voor jong en oud hebben georganiseerd. En u zult versteld staan van onze allernieuwste
uitvinding voor registerknoppen...

Programma vrijdag 17 mei 2019:
1. Ontvangst van 18.30 tot 18.45 uur
2. Feestelijke opening door burgemeester dr. J.W.A. van Dijk van 18.45 tot 19.00 uur
3. Open Huis van 19.00 tot 21.30 uur
4. Bezichtigen nieuwe locatie (concertzaal, productie, etc.)
5. Orgelconcerten door Harm Hoeve
6. Gelegenheid om zelf Noorlander-orgels te bespelen
7. Hapjes & drankjes in “Noorlander-plaza”
8. Leuke activiteiten voor kinderen
Programma zaterdag 18 mei 2019:
1. Open Huis van 10.00 tot 15.00 uur
2. Bezichtigen nieuwe locatie (concertzaal, productie, etc.)
3. Orgelconcerten door Martin Zonnenberg
4. Gelegenheid om zelf Noorlander-orgels te bespelen
5. Hapjes & drankjes in “Noorlander-plaza”
6. Leuke activiteiten voor kinderen
Meld u aan voor 8 mei aanstaande. In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk om dit
ook echt even te doen. We zien bijzonder uit naar uw komst. Neem gerust vrienden en bekenden
mee, want iedereen mag weten dat Noorlander klaar is voor de toekomst. We hebben gewerkt
aan een dag om niet meer te vergeten. Graag tot ziens!
Team Noorlander

