
 Opus 250
 Opus 350



De mooie klank en het eigentijdse meubel zorgen 

ervoor dat de Opus al decennia lang het meest 

verkochte Johannus-orgel ter wereld is. Het is 

verkrijgbaar in een 2- of in een 3-klaviers uitvoering.

 Of u nu wilt studeren of gewoonweg heerlijk musiceren, 

het Opus orgel maakt het mogelijk.

Opus 350



Eigentijdse huiskamerorgels  
met onbegrensde mogelijkheden

Al decennia lang weet Johannus met de Opus een serie orgels neer te 

zetten die keer op keer zijn bespelers verrast. Het eenvoudige concept:  

een volwaardig huiskamerorgel met een rijk palet aan mogelijkheden.  

De Opus 250 en 350 bieden de orgelliefhebber eigentijdse instrumenten 

voor de huiskamer van vandaag.

Best verkochte orgel

Niet voor niets is de Opus al sinds jaar en dag het best verkochte orgel van Johannus. 

De authentieke serie was en is in al zijn schakeringen het muzikale icoon van elke 

orgelminnende huiskamer. De knappe combinatie van eigentijds design, verfijnde 

klanken van onvervalste Johannus-kwaliteit en innovatieve technieken maken ook  

de Opus 250 en 350 tot een must-play voor de hedendaagse organist. 

Kijk en ontdek

Om die conclusie te staven, kun je ‘t beste gewoon achter de twee of drie klavieren 

van de Opus 250 en 350 gaan zitten. Laat je blik over het instrument glijden en zie de 

gevarieerde dispositie van 36 (Opus 250) en 44 (Opus 350) stemmen, te bedienen via 

verlichte tuimelregisters. Ontdek het 30-tonige pedaal en signaleer en passant de  

twee houten zweltreden. 

De vonk slaat over

Maar pas wanneer je de klavieren daadwerkelijk gaat toucheren, ga je echt iets voelen 

van de rijke schakering van het muzikale meubel. Je begint adagio met zachte strijkers 

en labiaalstemmen, om met drie ronkende zestienvoeters in het pedaal te eindigen 

in een virtuoos presto. Het multikanaal-orgel verdeelt je muzikale inspiratie over 

zoveel luidsprekers dat de klank natuurgetrouw en zuiver overkomt. De vonk slaat 

over. Dit is een orgel om verliefd op te worden. Of je nu romantisch, barok, historisch 

of symfonisch speelt, de Opus antwoordt begripvol op de gekozen registraties en 

instellingen. En, meer dan dat: het orgel antwoordt overweldigend, met passie. In het 

plenum toont de Opus zijn spierballen, in een cantus firmus verspreidt het orgel een 

aangename kalmte door de huiskamer.

Gespierd en rank tegelijk

Dit is het orgel waarop je je helemaal op je gemak voelt. Waarop je je bij een tutti 

helemaal kunt uitleven. Waarop je tegelijk bespiegelend kunt improviseren. Klavieren 

waarachter je even op adem kunt komen. Overzichtelijk, toch uitgebreid. Gespierd, 

maar ook zo rank.



Puur en authentiek

Het verschil tussen het digitale en het kerkorgel wordt met de Opus 250 en 350 

overigens wel heel erg klein. Met de Real Time Sampling-technologie zijn de twee 

telgen uit de Opus-serie uitgerust met loepzuivere opnamen van beroemde pijporgels. 

Van simulatietechnieken geen sprake. Puurheid en authenticiteit zijn in de Opus 

bij elke aanslag waarneembaar, onder meer dankzij de nieuwe en in eigen huis 

ontwikkelde OranjeCore-techniek. Met de zuivere, heldere klanken van de Opus 

250 en 350 haal je het pijporgel naar je huiskamer. Sterker nog: met een keuze uit 

verschillende stijlen en twaalf galmprogramma’s breng je een heel scala aan pijporgels 

ineens binnen de muren van je woonkamer. 

Zelf kleur kiezen

De veelkleurigheid van het muzikale meubel maakt Johannus zelfs tastbaar, door jou 

zelf de kleur van je orgel te laten bepalen. Het meubel van de Opus 250 en 350 kan in 

elke gewenste kleur geleverd worden. Daarmee is het gewoon een heerlijk instrument 

om in je huiskamer te zetten: het past in vrijwel ieder interieur. Daar hebben we over 

nagedacht. Evenals over de rest van het design. Zowel de Opus 250 als de Opus 350 

wordt getekend door strakke lijnen en een eigentijds model. En dat is de Opus: altijd 

up-to-date. Het orgel dat generaties bindt.



Het orgel dat generaties bindt Het orgel dat generaties bindt

Dispositie Opus 250

Pedaal

Prestant 16’

Subbas 16’

Octaafbas 8’

Gedekt 8’

Koraalbas 4’

Ruispijp III

Bazuin 16’

Trompet 8’

Hoofdwerk - Pedaal

Zwelwerk - Pedaal

MIDI

Hoofdwerk

Bourdon 16’

Prestant 8’

Holpijp 8’

Gamba 8’

Octaaf 4’

Open Fluit 4’

Quint 2 2/3’

Octaaf 2’

Cornet IV

Sesquialter II

Mixtuur V

Trompet 16’

Trompet 8’

Vox Humana 8’

Tremulant

Zwelwerk - Hoofdwerk

MIDI

Zwelwerk

Prestant 8’

Roerfluit 8’

Viola di Gamba 8’

Vox Celeste 8’

Octaaf 4’

Koppelfluit 4’

Quintfluit 2 2/3’

Woudfluit 2’

Terts 1 3/5’

Nasard 1 1/3’

Scherp III

Fagot 16’

Dulciaan 8’

Hobo 8’

Tremulant

MIDI

Dispositie Opus 350

Zwelwerk

Violon 16’

Prestant 8’

Roerfluit 8’

Viola di Gamba 8’

Vox Celeste 8’

Octaaf 4’

Koppelfluit 4’

Quintfluit 2 2/3’

Woudfluit 2’

Terts 1 3/5’

Scherp III

Fagot 16’

Dulciaan 8’

Hobo 8’

Tremulant

MIDI

Pedaal

Prestant 16’

Subbas 16’

Octaafbas 8’

Gedekt 8’

Koraalbas 4’

Ruispijp III

Bazuin 16’

Trompet 8’

Positief - Pedaal

Hoofdwerk - Pedaal

Zwelwerk - Pedaal

MIDI

Positief

Bourdon 8’

Fluit 4’

Nasard 2 2/3’

Fluit 2’

Quintfluit 1 1/3’

Sifflet 1’

Sesquialter II

Mixtuur III

Vox Humana 8’

Tremulant

Zwelwerk - Positief

MIDI

Hoofdwerk

Bourdon 16’

Prestant 8’

Holpijp 8’

Gamba 8’

Octaaf 4’

Open Fluit 4’

Quint 2 2/3’

Octaaf 2’

Cornet IV

Mixtuur V

Trompet 16’

Trompet 8’

Klaroen 4’

Tremulant

Positief - Hoofdwerk

Zwelwerk - Hoofdwerk

MIDI

350250



Opus 250 Opus 350

Algemeen:

Systeem OranjeCore™ OranjeCore™

Klavieren 2 3

Stemmen 36 44

Ranks 48 58

Koppels 3 6

Tremulanten 2 3

Keuze uit 3 disposities: Nederlands-Romantisch /  
Duits-Barok / Frans-Symfonisch

• •

Meubel:

Afmetingen

Hoogte (exclusief lessenaar) 115 cm 122 cm

Hoogte (inclusief lessenaar) 139 cm 146 cm

Breedte 133 cm 140 cm

Diepte (exclusief pedaal)   63 cm   72 cm

Diepte (inclusief pedaal)   99 cm 108 cm

Afwerking

Blank eiken • •

Andere kleur of houtsoort optie optie

Lessenaar

Houten lessenaar • •

Plexiglas lessenaar optie optie

Klavieren

Kunststof (5 octaven) • •

Kunststof met houten kern optie optie

Hout (ebben/eiken) met houten kern optie optie

Zweltreden

Houten zweltreden 2 2

Voetpistons

Messing voetpistons optie optie

Pedaal

30-tonig recht met blanke boventoetsen • •

30-tonig recht met zwarte boventoetsen optie optie

30-tonig concaaf met zwarte boventoetsen optie optie

30-tonig raco met zwarte boventoetsen optie optie

Bank

Bank • •

Bank met klep optie optie

In hoogte verstelbare bank optie optie

Externe aansluitingen

MIDI (IN, MOD-out, SEQ-out) • •

Aux In • •

Aux Out • •

Hoofdtelefoon • •

Audio:

Audiosysteem 2.1 2.1

Surround kanalen 2 2

Audio besturing DEA™ DEA™

Galm kanalen 4.1 4.1

Galmsysteem

ASR-12™, 12 unieke galmen • •

Technische specificaties Opus 250 Opus 350

Eindversterkers

Full-range versterkers (80 Watt) 4 4

Sublaag versterker (170 Watt) 1 1

Geluidsweergave

Luidsprekers 7 7

Hoofdtelefoon/ Aux Out SSE™ SSE™

Functies:

Bedienbare functies

0 (recall/cancel) • •

CF (Cantus Firmus) • •

CH (Chorus) • •

KT (Klavierwissel) - •

MB (Manuaal Bas) • •

Menu (Johannus Menu) • •

S/S (Generaal Zwel) • •

RO (Tongwerken Af) • •

Trans. (Transpositeur) • •

Orgel volume (traploos regelbaar) • •

Galm volume (traploos regelbaar) • •

Intonaties

Sample stijlen Romantisch / Symfonisch / Barok / Historisch Romantisch / Symfonisch / Barok / Historisch

Variaties per stijl Standaard / Solo / Trio Standaard / Solo / Trio

Setzergeheugen

Banken 75 75

Geheugenplaatsen per bank 8 8

Presets (PP-P-MF-F-FF-T+PL), programmeerbaar • •

Johannus Menu functies

Muziek demo’s 12 12

Galm instellingen • •

Stemmingen 11 11

Tuning (toonhoogte) • •

Zweltreden

PEPC™ (programmeerbare zwelpedaal configuratie) • •

Generaal Crescendo (via PEPC™) • •

Diversen

Blaasbalg simulator • •

LiveTune™ • •

Voorspraak dynamiek • •

VPP™ (Virtual Pipe Positioning) • •

• = standaard         - = niet mogelijk

DEA™ Digital Equalized Audio Alle audiokanalen hebben een digitale equalizer. 

ASR-12™ Adaptive Surround Reverb-12 Galmsysteem waarbij de galm kunstmatig wordt gemaakt.

SSE™ Spatial Sound Experience
Speciale mix voor hoofdtelefoon / aux-out. Hierdoor ontstaat het gevoel dat het orgel voor 
je staat terwijl de nagalm je tegelijkertijd het idee geeft dat je in de ruimte staat.

PEPC™ Programmable Expression Pedal Configuration Alle zweltreden zijn te programmeren als zwelpedaal of als generaal crescendo.

VPP™ Virtual Pipe Positioning
Middels dit systeem is het mogelijk om het orgel te vertellen waar een orgelpijp zich 
bevindt.

Technische specificaties

Uitleg gebruikte afkortingen:

Disclaimer: getoonde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering.



Het authentieke pijporgelgeluid als voortschrijdende ambitie

Een goed orgel bouwen vereist ervaring. Dat vraagt 

om vakmanschap. Om muzikale bevlogenheid. 

Voortdurend onderzoek. Geavanceerde technologie. 

Bij Johannus Orgelbouw in Ede komen die expertises 

al meer dan veertig jaar samen.

Sinds eind jaren ’60 bouwen wij orgels. Niet zomaar 

orgels. Wij zijn er in geslaagd om onze Johannus-

orgels toe te rusten met het authentieke geluid van 

beroemde pijporgels. En dáár is onze wereldwijde 

reputatie op gestoeld. In de orgelwereld gelden 

wij als toonaangevend, dankzij die ongeëvenaarde 

toonkwaliteit. Daarom ook worden onze orgels naar 

meer dan tachtig landen geëxporteerd.

Maar voor een goed orgel is meer nodig. De 

orgelbouwers van Johannus zijn gepassioneerde 

vakmensen die hun liefde voor het orgel en zijn rijke 

muzikale traditie delen. In hun voortdurende streven 

naar innovatie en perfectie, bouwen zij elke dag aan 

hun droom: een modern orgel dat in geluidskwaliteit 

het pijporgel evenaart. 

Keplerlaan 2 - 6716 BS Ede - Nederland - Postbus 459 - 6710 BL Ede - Nederland

Telefoon: +31 318 63 74 03 - Fax: +31 318 62 22 38 - Email: inform@johannus.com

www.johannus.com


