Algemene info Bach-serie Pieter van Dijk
Aangaande Pieter van Dijks Bach-serie zijn tot op heden de volgende feiten bekend:




















In totaal 10 dubbelalbums, dus 20 CD’s;
Iedere acht maanden een nieuwe release;
Eerste album verschenen juni 2017;
Tweede album verschenen februari 2018;
Derde album verschenen oktober 2018;
Vijfde album komt uit juni 2019;
Vierde album komt uit februari 2020;
In ieder geval worden alle oneven albums opgenomen in Alkmaar, met in grote lijnen de volgende
programmering: Album 1: Clavier Übung III, Album 3: 18 Leipziger Choräle, Album 5: NeumeisterSammlung, Album 7: Schübler Choräle, Album 9: Kunst der Fuge. Deze cycli worden aangevuld met
vrije werken als er nog ruimte op het schijfje over is;
Op alle overige delen zijn de volgende orgels te horen: Garrels-orgel Nicolaaskerk Purmerend
(Orgelbüchlein), Silbermann-orgels Friedenskirche Ponitz en Dom Freiberg, Hinsz-orgels Martinikerk
Bolsward en Grote Kerk Harlingen, Stellwagen-orgel Jacobikirche Lübeck, Flentrop-orgel
Katharinenkirche Hamburg en waarschijnlijk Wagner-orgel Nidarosdom Trondheim;
Alle overige losse koralen, ook die van de Kirnberger-Sammlung, worden verdeeld over de nietAlkmaarse instrumenten. Dat geldt ook voor alle overige vrije werken die niet op de Alkmaarse albums
komen;
Tekstboekje bevat onder andere programmatoelichting in Engels, gebruikte registraties en foto’s van de
orgels. Nederlandse programmatoelichting gratis beschikbaar op www.dmp-records.nl;
Normale prijs is € 25 per dubbel-album (excl. portokosten);
Intekenprijs is € 20 per dubbel-album (excl. portokosten), op http://www.dmp-records.nl/schrijf-nu-insubscribe-now;
Portokosten € 3,50 tot twee albums per zending, € 4,50 van drie tot vier albums en € 6,50 vanaf vijf
albums;
Intekenaars worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwtjes, wijzigingen
en nieuwe releases;
Intekenaars kunnen de CD’s als eerste beluisteren. Na de aankondiging van een nieuwe release gaat
deze pas één à twee weken daarna in de verkoop.

Tijdens de periode dat we de serie uitbrengen kunnen er wijzigingen in bovengenoemde feiten, plannen en
prijzen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door hernieuwde inzichten, orgels of kerken die op een bepaald
moment toch niet beschikbaar zijn, toename van productie- en portokosten en noem het maar op. We zullen
er echter alles aan doen om de tien albums in grote lijnen uit te brengen zoals hierboven beschreven staat.
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Daniël van Horssen
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