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Dezc geluidcn, zo nood.zakelijk voor theater-orgelmuzick kunnen worden vcrzorgd
doorniddcl van I voetschuifjcs (nct oplopentl nunmcr) op de beidc manualen , plus
nog dc geluidvcrrijkcndc mixturas-scFuificso
Vii Uet-tibiagresi;tgr(flui*register) krijgt elkc willekeurig met de hand samen-
gcstelde registiCiic'een fluiteneemble, w&ar&a,n gecontroleerdc geluiden adt of
zonder pereussion kunnen rorden toegevoegd'
SelijkcrwiJe de geluiden verkregen wordcn doorni.dd.cl van tegengestelde klank-
klnuren te coubincrcn, is dit reed.s gebeurd bij clc vastgestelde registrotie-
toeteen.Deza uorgcn voor reeds qecombincerde fluitensenbles.
Ald'uskandcorginistde@chtigcreed'ss&mGngeateldeklank-
combinotiee ook maken op de variatie-schuifjcso(hercontroleren)!
KIILKGELUIDEN ( ritnc-ef f cctcn) 

.

Scn sct van dric Iippen (tals) vcroorlooft gescpareeddc bediening voor orkcst,-
manur,al (bovcnklavicr) r cD beEcleidingemqnuaal (bcnedenklarrier) alsook voor
pedaal
Ook op het cffectcapaneel aan de rechterkant van de klaviercu kunneu klakgelui-
den gemaakt worden, welke ook, zoalst 
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intens a,&ngepa,st worden, zod.at d.e orgonlst
kan combineren net zijn andere registra-

as

Manuaal en pedaalklakgeluiden kunnen
dcze geluiden op zijn meest cffectief
tlcs.
Percussign-geluiden(slaggeluiden) kan men op het bovenklavier bespeleni %ii zljn
vertegenwoordi$d in ecn nauwkeurige bevredigende recks van authcntieke geluiden'zoals CEIME.KI0K , !IN,

KL0KKENSPSL,
XYTOPHO}TE
en BANJ0.

EIk van dezo gcluiden kan individueel gespcclil worden of net elkaar gocom-
binesrd. Ook k&8,,..:..., 61k van deze geluiden gecounbineerd worden set andere
gedeeltes van het orgel
Elk p"r"ussiongeluidl.is gekarakteriseerd. net zijn eigen echo(langer of korter)
Hct percussive gedeelte ken versterkt (vermcerderd.) worden d.oor toevoeging Ye,a
de acccnt-(PnnCUS$I0N r'F) lip. Scn A$P,ACGIAI0B - 0NLY lip perniteert eGn on-
afhankblijk gebruik van het orkestrma,nu&ol voor nict-percussive effecten.
EIk pcrcussion-geluid ka.n.uitgezonden wordcn met een autoug,tische repetering
wanneer men op dc AEItE4A.flE lip drukt. De snclheid van het repeteren is door-
lopend varieertaar d.oor te zoeken n&&r de juiste snelheid op een d.roaibare
bediening op het SPECIAL$ EFIECT$N-PANAAL-

OPEEFFINGSKLEPPEN
Druk op twec reahthoekige klcpknop$es tussen de beide manualen, elk66n voor
het boVen-en onderklavier. (fip-gaaeelt,cs) en uen verkrijgt zeer genakkelijk
eGn ogenblikkelijkc opheffing van de bestaande rcgistraties en er ontstaat
een seleetie van nieuwe eornbinatieso
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