
 
 
 
 
 
Kerstklanken met Jelle de Jong en Brassband Tzum 
 

Soort evenement: Kerstconcert met Orgel en Brassband 

Artiesten: Jelle de Jong en Brassband Tzum 

Datum: zaterdag 16 december 2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Bijzonderheden: koffie in pauze concert 

Locatie: Johannes Kerk, Nieuwbuursterweg 1/A, 8804 RG Tzum 

Entree: Collecte bij de uitgang, Koffie/Thee €1.00 

Contactpersoon: jelle-dijkstra@home.nl 
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Tekst 
 
Titel: Kerstklanken met Jelle de Jong en Brassband Tzum 
16 december 20.00 in de Johanneskerk te Tzum 
Collecte bij de uitgang 
Jelle de Jong/Orgelmeneer/Brassband Tzum/Concertcommissie Claes Douwesz 
 
De Orgelmeneer 
Jelle de Jong heeft de missie om het orgel als veelzijdig instrument op de kaart te zetten en dan 
vooral onder jongeren. Hij staat ook wel bekend als de Orgelmeneer, om de volgende reden: Jelle de 
Jong werd wereldberoemd, toen hij een hit scoorde op YouTube met het nummer ‘Don’t you worry 
child’ van Swedish House Mafia. Dit was een groep van drie house-dj’s en muziekproducenten. In het 
geheim bezochten de wereldberoemde DJ’s het Koepeltheater in Leeuwarden. Dit werd opgepikt 
door Giel Beelen, Hart van Nederland, PowNews en noem maar op. Jelle de Jong laat zien dat je veel 
meer uit een orgel kunt halen dan alleen kerkmuziek. Een instrument met een verscheidenheid aan 
klanken en dat allemaal bespeeld door één persoon.  
 
Het kerkorgel wordt vaak ten onrechte geassocieerd met alleen kerkdiensten, psalmen en 
gezangen. Het orgel raakt daardoor in de vergetelheid door de vele kerksluitingen en daardoor 
afnemende kerkgang. Vooral onder de jongeren is het steeds meer een onbekend instrument 
geworden. De reguliere orgelconcerten worden vaak alleen maar door oudere mensen bezocht. 
Daardoor dreigt het orgel heel snel een museumstuk te worden. Jelle de Jong laat zien dat een orgel 
zich ook prima leent voor popliederen.  
 
De moeite waard om even op te zoeken op YouTube! En ook zeker de moeite waard om Jelle de 
Jong live te zien en te horen spelen tijdens Kerstklanken in Tzum. 
 
Brassband Tzum 
Net als Jelle de Jong laat Brassband Tzum ook graag zien hoe divers een brassband kan zijn en dat 
allemaal onder de bezielende leiding van dirigent Marten Miedema. Brassband Tzum heeft vele 
enthousiaste en ook jonge leden. Voor elk seizoen wordt een zo gevarieerd mogelijk programma 
opgesteld met de ambitie om zoveel mogelijk mensen te bereiken met Brassband-muziek, wat ook 
vaak niet zo stoffig is als dat het bekend staat. Zo vond in juli dit jaar alweer de tweede editie van 
Lyntsjepop plaats in Tzum, een openluchtoptreden samen met Top-140 band Virus! Een prachtige 
avond. Ook werden Brassband Tzum tweede op het muziekconcours op Schiermonnikoog, met hun 
uitvoering van ‘Like a Child’. Er worden schoolprojecten georganiseerd en de (proefles)leerlingen 
krijgen al snel een podium tijdens ‘Muzyk yn jo Wyk’, een openluchtoptreden in Tzum. Dit jaar viert 
Brassband Tzum tevens haar 90-jarige jubileum. Het jubileumconcert wordt gehouden op 17 
februari aanstaande.  
 
Stichting Toer en Tsjerke/Commissie Claes Douwesz 
Het doel van de Concertcommissie Claes Douwesz is om in de kerk concerten te organiseren en 
muziek te laten horen die bij dit gebouw passen. Behalve de zondagse erediensten kunnen we veel 
meer met deze kerk doen. 
 
De missie van Jelle de Jong, de ambitie van Brassband Tzum en het doel van de Claes Douwesz 
commissie komen samen op 16 december tijdens Kerstklanken. Een verrassende avond waar de 
kerstklanken dit jaar misschien wel op een hele andere wijze ten gehore worden gebracht!  
 
 
 
 


