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JOHANNUS

Symphonica 35
Johannus har med dette orgel brudt med det traditionelle strenge design. Der er flere 
kurver end man er vant til at se fra Johannus.
Registertrækkene er arrangeret i terrasser som på et Coll-orgel og det har et 30-toners 
pedalspil samt 3 klaviaturer med i alt 43 stemmer:
 - Pedal med 9 stemmer, 3 koblinger og MIDI funktion
 - Choir med  8 stemmer, tremulant, 1 kobling, klaviaturskift samt MIDI.
 - Hovedværk med 12 stemmer, tremulant, 2 koblinger og MIDI.
 - Svelleværk med 14 stemmer, tremulant og MIDI.

Herudover er der 7 stemmer fra orkesterinstrumenter samt endvidere harpsicord, 
piano, Gospel orgel og strygerensemble.

Symphonica  35



Ligesom andre Johannus-orgler er Symphonica skabt med flere udgange. Der er  hele 8 
kanaler til almene toner og en dybtonekanal at gøre godt med.

Et nyt efterklangssystem har indbygget karakteristika fra hele 12 forskellige kirker og
koncertsale:
 - Oude Kerk i Amsterdam,
 - Basilica'en i Raalte,
 - Katedralen i Bonn,
 - med flere.

Orglet er fra Johannus' side designet til at være  et  øveorgel, altså beregnet til 
hjemmebrug. I den forbindelse er orglet forsynet med et surround-system,som gør 
lyden virkelig ”rumlig”.
Alt i alt et majestætisk og smukt instrument, som vil præsentere sig i enhver stue.

ECCLESIA
To nye orgler er blevet skabt specielt til brug i mindre kirker. Begge er forsynet med 
fler-kanal udgange samt det tilhørende antal forstærkere, men har ingen indbyggede 
højttalere. Orglerne bliver leveret med løse johannus højttalere, som skal anbringes i 
kirkerummet, så der opnås en spatial effekt.

Som i alle orgler fra Johannus er der også i Ecclesia anvendt digital samplingteknik til 
reproduktion af orgeltonerne. Der er dog ”kælet” mere for optagelserne af de originale 
orgeltoner og tilmed er optagelserne af samples udført fra flere berømte orgler i 
Europa. Forsigtigt kan man sige, at  resultatet er af rigtig god kvalitet.
Her kommer et overblik over hvert af dem.

ECCLESIA   T25  har 2 klaviaturer og et 30-toners pedalspil med i alt 34 stemmer. 
 - Pedal med 9 stemmer, 2 koblinger og MIDI.
 - Hovedværk med 12 stemmer, tremulant, 1 kobling og MIDI.
 - Svelleværk med 13 stemmer, tremulant og MIDI.
Flerkanal udgangene består af 8 kanaler til almene toner og 1 kanal til 
dybtonegengivelse.

                                          Ecclesia T25



ECCLESIA   D35  har 3 klaviaturer og et 30-toners pedalspil med i alt 41 stemmer.
 - Pedal med 9 stemmer, 3 koblinger og MIDi.
 - Choir med 8 stemmer, tremulant, 1 kobling og MIDI.
 - Hovedværk med 12 stemmer, tremulant, 2 koblinger og MIDi.
 - Svelleværk med 12 stemmer, tremulant og MIDi.

Flerkanal udgangene består af 10 kanaler til almene toner og 1 kanal til 
dybtonegengivelse.

                                       Ecclesia  D35

Vi sender gerne detaljerede brochurer og andet materiale.
Med venlig hilsen
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