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Beste lezer,
De eerste nieuwsbrief van de SKES! Deze brief
staat in het teken van het benefietconcert op 24
juni jongstleden in “De Duif” in Amsterdam. Als
onze gast was u waarschijnlijk aanwezig bij deze
fantastische happening met een keur aan
Surinaamse en Nederlandse musici. Een
onvergetelijke avond in een relaxte sfeer met
schitterende muziek. Het bestuur van de SKES wil
ook hier nogmaals zijn dank uitspreken aan alle
musici, de ceremoniemeester, de staf en u als
publiek. Met elkaar hebben we de
instandhouding van het Klinkend Erfgoed Suriname weer een prachtige stimulans gegeven. Met de
opbrengst van kaartverkoop, donaties, opbrengst veiling en verkoop van artikelen heeft deze avond
ruim € 6000,- opgeleverd, een geweldig resultaat.
Zoals u weet komt de opbrengst ten
goede aan de restauratie van het grote
Maarschalkerweerd
orgel
in
de
kathedrale basiliek van Paramaribo. Een
project dat onderdeel uitmaakt van het
Klinkend Erfgoed programma voor
Suriname dat wij vanuit de SKES
financieel mede helpen mogelijk te
maken. Een programma
waarin
aandacht voor alle betrokkenen die met
klinkend erfgoed te maken hebben
centraal staat; musici, meubelmakers,
beheerders, eigenaren organisaties en
overheden.
In de afgelopen jaren heeft het programma al prachtige vruchten opgeleverd; de restauraties van het
orgel in de Centrumkerk en de Maarten Lutherkerk, de restauratie van diverse mechanische
torenuurwerken en het groot onderhoud aan het carillon op het Vaillantplein. Het
Maarschalkerweerdorgel project is het grootste project en vraagt een brede multidisciplinaire
samenwerking met mensen uit Suriname en Nederland.
Door de pandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de uitvoering van het project
vertraagd maar inmiddels wordt er weer volop gewerkt aan een volgende fase van de restauratie van
het orgel. Daarnaast gaat ook de opleiding van de bespelers door en is inmiddels een belangrijk
samenwerkingsproject op dat gebeid, het Twinningproject, afgerond. En er staat nog veel meer op
het programma voor de komende jaren.
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Verder kunt u nog steeds
orgelpijpen adopteren
waarbij u een naamplaatje
voor een geliefde kunt laten
maken dat dan een plaats
krijgt op het grote
herdenkingsbord in de
kathedraal. Meer informatie
een opgaveformulier vindt u
op de website van de
https://klinkend-erfgoedsuriname.nl/nieuws/donatieorgelpijp.

QR code scannen met uw camera

De adopties gaan gestaag
door, inmiddels zijn er al ruim
250 plaatjes geplaatst!

Daar hebben we iedereen hard bij nodig, voor
hartverwarmend support maar ook voor financiële steun.
Binnenkort gaat een fondsenwervingscampagne van start in
Nederland en in Suriname. Wij hopen daarmee het tekort op de
begroting voor de restauratie van het orgel te kunnen dekken.
Laten we met zijn allen het klinkend erfgoed een nieuwe stem
geven, nieuwe kansen voor volgende generaties om dit
prachtige erfgoed te omarmen en onderdeel te laten zijn en
worden van de Surinaamse muziekcultuur.
Wij danken u nu alvast voor elke vorm van steun en
betrokkenheid!
Namens het bestuur van de SKES, Peter den Ouden, voorzitter.

Als u in de toekomst op de hoogte wil blijven van de
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten rondom dit
project dan kunt u zich aanmelden als Vriend van de
SKES (minimale donatie: € 25,-) of als geïnteresseerde
voor onze nieuwsbrief, en alle andere toekomstige
informatie. Om aan te melden, klik op:
https://klinkend-erfgoed-suriname.nl/nieuws/26-vriend
(Of rechtstreeks via: skes.secretariaat@gmail.com)
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