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Opnieuw is de Sint Janstoren het klankrijke middelpunt van de wekelijkse zomer-
avondconcerten in de Goudse binnenstad. De bronzen klokken van het eeuwenoude 
Hemony-carillon worden via het stokkenklavier bespeeld door een met zorg uitge-
zochte selectie van beiaardiers uit binnen- en buitenland. 

Gouda profileert zich als evenementenstad voor de gehele regio. Van de vele evene-
menten die jaarlijks in Gouda worden georganiseerd, is Torenmuziek Gouda één van 
de oudste. Een vaste kern van luisteraars weet de weg te vinden naar de vertrouwde 
luisterplaats in de Catharina Gasthuistuin waar programmaboekjes worden uitge-
deeld. Anderen geven de voorkeur aan het luisterend wandelen door de stille steegjes 
en straten van de oude binnenstad. Van omwonenden weet ik dat zij het liefst het raam 
openzetten en op deze manier hun eigen ‘eerste rang’ -plaatsen innemen. Toeristen 
kijken verrast omhoog wanneer zij verwonderd met dit Nederlands cultureel erfgoed 
kennis maken. 

Beiaardmuziek biedt een prachtige gelegenheid zich even terug te trekken uit het hec-
tische leven van alledag. Ik wens allen veel luistergenoegen toe tijdens de komende 
maandagavondconcerten.

De burgemeester van Gouda,

Milo Schoenmaker

Voorwoord
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Bastian Fuchs werd in 1994 in Neumarkt (Beieren/Zuid-Duitsland) geboren. Vanaf zijn achtste 
jaar kreeg hij piano- en orgellessen. De beiaard heeft hij leren bespelen door veel naar filmpjes 
te kijken op youtube. Hij bouwde in 2009 een eigen studieklavier, bezocht regelmatig Neder-
landse beiaardiers en gaf in 2010 zijn eerste officiële beiaardconcert in Nederland. Bastian 
studeerde kerkmuziek aan de „Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik“ 
te Regensburg. Als kerkmusicus is  hij actief in het bisdom Eichstätt en in de kathedraalen van 
Regensburg en Eichstätt. 
In een bijzondere samenwerking met klokkengieterij Rudolf Perner in Passau, is Bastian Fuchs 
druk doende een begin van een beiaardcultuur in Beieren te stichten. 

1. Giovanni Battista PESCETTI 1704 – 1766
 Clavecimbelsonata iX 

2. Johann Sebastian BACH 1685-1750
 erbarme dich, mein gott
 (uit: Mattheüs-Passion BWV 244)

3. Matthias VAN DEN GHEYN 1721-1785
 Preludio V voor beiaard

4. Salonmuziek
 Phil POLIN  -  Valse oriental
 Arie MALANDO  -  Con Sentimento
  Leroy ANDERSON  -  the waltzing Cat
  -  the Syncopated clock
 Jose Maria CANO  -  Hijo de la Luna

5.   Ronald BARNES 1927-1997
 Sicilienne 
 (uit: Serenade I voor beiaard)

6. Bastian FUCHS*1994
 improvisatie

7. Louis Moreau GOTTSCHALK 1829-1869
 the dying Poet

maandag 20 juli 20.15 uur 
Bastian Fuchs (Duitsland)

Organiste, beiaardier en muziekdocente Tin-Shi TAM heeft opgetreden in Azië, Australië, 
Canada, Europa en Amerika. Zij representeerde de Guild of Carillonneurs in North America 
tijdens diverse wereldcongressen. Haar recente lezingen hebben als onderwerp de klokken en 
klokmuziek in China. Daarnaast maakte zij een studie van muziek voor beiaard en orkest. Een 
selectie van haar beiaardbewerkingen werd onlangs gepubliceerd in een muziekuitgave van de 
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Haar solo-cd ‘The Bells of Iowa State’ werd in 2004 ge-
realiseerd. Tam is universiteitsbeiaardier en hoofddocente voor de klaviervakken aan de Iowa 
State University. Het is voor het eerst dat zij in Gouda op de Sint Janstoren een concert geeft.

1 Georg Philipp TELEMANN 1681-1767
 Sonatina Vi, twV 41:F1 
 Vivace - Cantabile - Presto

2 Robert DE VISÉE c.1655-1732/33
 Suite in d
 Prelude - Allemande – Courante - Sarabande
 Gavotte - Menuet I & II – Bourrée - Gigue
  
3 Ronald BARNES 1927-1997
 the Lark in the morn
 a rosebud by my early walk
 
4 John COURTER 1941-2010
 Prelude and Pastorale 

5 Alexander SCRIABIN 1872-1915
 romance (1894) 

6 Claude DEBUSSY 1862-1918
 La Fille aux Cheveus de Lin 

7 Scott JOPLIN 1868-1917
 Heliotrope Bouquet 

maandag 27 juli 20.15 uur 
zomeraVondConCert
Tin-Shi Tam (USA)
Beiaardier van Iowa State University
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1 Johann Sebastian BACH 1685   1750
 Prelude (uit Cello-Suite I) 

2 Jean Baptiste LOEILLET 1688   1720
 Sonata Vii 

3 John COURTER 1942 2010 
 Cortege and Fugue for Carillon

4 Emilien ALLARD 1915   1977
 arabesque for Carillon

5 John COURTER 
 Suite i for Carillon 
 Fantasia Octatonica, Sonorities, Toccata Festevole

6 Muziek uit de kinderserie ‘Sesamstraat’
 Sesame Street theme    Joe RAPOSO 1937   1989
 i Love trash     Jeffrey MOSS 1942   1998
 the rubber duckie   Pharell WILLIAMS *1940
 
7 Julie Zhu *1990
 Circle in Square for Carillon
 (A Mathematical Composition in Suite Form)

Postludium
when You wish upon a Star from Pinocchio Leigh HARLINE (1907   1969)
Blues for Bells    John COURTER 

maandag 3 augustus 20.15 uur 
zomeraVondConCert
Julie Zhu (USA)
Beiaardier van de St. Thomaskerk te New York

1 Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827
 Variaties over een thema van Paisiello: 
 ‘nel cor piu non mi sento’ woo 70

2 Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
	 Andante	in	C	KV	315	voor	fluit	en	orkest
 
3 Franz Jospeh HAYDN 1732-1809
 Symphonie in g nr. 94 ‘Suprise’
 Adagio - vivace assai
     Andante
     Menuetto: Allegro molto
     Finale: Allegro Molto

     

maandag 10 augustus 20.15 uur 

Boudewijn Zwart (Gouda)

Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak pi-
ano aan het Sweelinck-conservatorium te 
Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort. Daarnaast 
volgde hij orgellessen bij Ben van Oosten 
en pianolessen bij Evelina Vorontsova. Hij 
is stadsbeiaardier van o.a. Amsterdam, Ber-
gambacht, Dordrecht, Gouda, IJsselstein en 
Schoonhoven. Daarnaast is hij werkzaam 
als organist, pianist en componist. Zijn spel 
is op meerdere cd’s vastgelegd. Onder de ti-
tel ‘Bell Moods’ reist hij door heel Europa 
met zijn eigen ontworpen rijdend Concert 
Carillon en treedt hij op in samenspel met 
verschillende muziekformaties. 

Julie Zhu studeerde aan de Yale University wiskunde en kunst. Als eerstejaars voegde zij aan 
deze twee passies ook die voor carillon toe. Toen ze daarin afgestudeerd was, ging zij verder bei-
aard studeren aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. Daarna volgde zij les-
sen bij Geert D’hollander op de Bok Tower, Lake Wales in Florida. Toen zij uit België terugkwam 
werd zij economisch adviseur in Chicago. Daar bespeelde zij regelmatig de grote beiaard van de 
Rockefeller Chapel. Julie woont in New York en studeert daar Schone Kunsten aan het Hunter 
College en is zij beiaardier van de St. Thomaskerk. Zij is verder werkzaam als beeldend kunste-
nares. Haar kunst staat op het kruispunt van wiskunde, muziek en visuele verbeelding. Zij toonde 
haar creaties, animaties en bewegende muzikale panorama’s in Mechelen, Chicago en Finland. 
Haar muziekcomposities zijn eveneens geometrisch geïnspireerd en algoritmisch geconstrueerd.
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Gideon Bodden (*1971) is stadsbeiaardier van Amsterdam en Schoonhoven en is beiaardier van 
Hilvarenbeek. Hij won beiaardconcoursen, geeft geregeld concerten in binnen- en buitenland, 
houdt lezingen, geeft masterclasses, leidt cursussen in campanologie en jureert. Hij was van 
2009 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging en zetelt tot op heden nog 
steeds in het bestuur.
Gideon Bodden is specialist op het gebied van het ontwerpen van klokprofielen met historische 
geometrische proporties en het stemmen van beiaardklokken. Door hem ontworpen en gestemde 
beiaardklokken klinken tegenwoordig in onder meer Temse, Hilvarenbeek, Moordrecht, Freising, 
Lausanne, Sint Petersburg en ook op de Chinese universiteit van Hong Kong. Ook voor het 
meest Noordelijke changering-gelui, in Tulloch, Schotland ontwierp en stemde hij klokken. Via 
zijn bedrijf ‘Het Molenpad’ herintroduceerde hij binnen de beiaardwereld met groot succes het 
pneumatisch carillonsysteem.

1. Georg Friedrich HÄNDEL 1685 - 1759
 Suite V in e-dur voor clavecimbel
 Präludium
 Allemande
 Courante
 Air met variaties (“The harmonious Blacksmith”)

2. Wolfgang Amadeus MOZART 1756 - 1791 
 twee kerksonates
 nr. 2 in bes (KV 68/4)
 nr. 3 in D (KV 69)

3. Maurice RAVEL 1875 - 1937 
 Pavane pour une infante défunte (1899)

4. Maurice RAVEL
 uit: Suite ma mère l’oye (1908)
 Pavane de la Belle au bois dormant
 Petit Poucet
 Les entretiens de la Belle et de la Bête
 Le jardin féerique

5. Maurice RAVEL
 La Vallée des Cloches
 uit: Miroirs  (1905)

maandag 24 augustus 20.15 uur 
zomeraVondConCert
Gideon Bodden (Gouda)
Stadsbeiaardier van Amsterdam, 
Schoonhoven en Hilvarenbeek

Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. Zij studeerde piano aan het Utrechts conserva-
torium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. In 2000 won zij de 3de prijs 
in de Internationale Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (België).
Zij heeft een eigen praktijk voor pianolessen in haar woonplaats Waddinxveen. Sinds 2012 
maakt ze deel uit van een duo piano/beiaard met shakuhachi (bamboe fluit). Ook speelt zij in 
een kamermuziek kwartet. Als freelance-beiaardier speelde ze ook in andere Europese landen en 
vervangt zij regelmatig in Gouda, Dordrecht en Amsterdam.

1.  Tekla BADARZEWSKA 1834-1861  
 a maiden’s Prayer op.4

2.  Henri KOWALSKI 1841-1916  
 il était une fois op.64

3.  French-Canadian Melody   
 o, toi Belle Hirondelle

4.  Joseph HAYDN 1732-1809   
 Variationen Hob. XVii:5

5.  Johann Sebastian BACH 1685-1750  
 Luit-Suite iV BwV 1006 
 Prealudium
 Loure
 Gavotte en Rondeau
 Menuett I en II
 Bourrée
 Gigue

maandag 17 augustus 20.15 uur 
zomeraVondConCert
Midori Conneman (Waddinxveen)
Free-lance beiaardier en pianodocente
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Wat zal de beiaard spelen? Die vraag is al heel wat keren in de beiaardwereld gesteld. Vroeger 
bestond het beeld dat men op de beiaard alleen psalmen en volkswijsjes speelt. Dat beeld is 
te beperkt. Inderdaad speelt de beiaardier nog altijd geestelijke liederen (bijvoorbeeld tijdens 
Advent, Kerst en Pasen) en klinken kinderliedjes en volksliedrepertoire nog regelmatig vanuit 
de toren. Toch heeft men al vanaf het vroege begin allerhande muziek gespeeld. De ‘gewone 
man’ had doorgaans geen geld om naar concerten te gaan. Dat was alleen voor de adel weg-
gelegd. Daarom speelden de beiaardier dikwijls muziek die voor het volk niet toegankelijk was. 
Zo ontstond een traditie om werken die oorspronkelijk niet voor beiaard gecomponeerd zijn om 
te schrijven. Dit heet ‘arrangeren’ of ‘bewerken’. Tegelijk zijn er altijd componisten geweest die 
muziek schrijven die speciaal voor de beiaard gedacht zijn. In het programma van vanavond 
klinkt oorspronkelijk geschreven muziek voor beiaard. Drie componisten hebben een directe link 
met Gouda. Van der Ende was jarenlang stadsbeiaardier in Gouda, De Goeij is in Gouda gebo-
ren en Le Mair woont in Gouda. Wie populaire muziek vanaf de toren wil horen, doet er goed 
aan om te komen luisteren naar de wekelijkse bespelingen door de stadsbeiaardier op donder-
dagmorgen en zaterdagmiddag. In de serie Torenmuziek Gouda wordt serieuze muziek gespeeld, 
omdat je dan ook een publiek hebt dat er echt eens voor kan gaan zitten. 

1 Jaap VAN DER ENDE *1928
 Variaties over ‘Com nu met sangh’

2 Jacques MAASSEN 1947-2013
	 Reflexies
 
3 Marco DE GOEIJ *1967
 Canticles For Carillon
 (uit: Songs For Mourning, 1996)

4 Paul TAKAHASHI *1967
 Carillon dance ‘Jumper rally’ (2006)

5 Dick LE MAIR *1955
 requiem for the refugees

Postludium
Jef DENYN 1862-1941
andante Cantabilé

maandag 31 augustus 20.15 uur 
zomeraVondConCert
Boudewijn Zwart (Gouda)

inFormatie 
torenmuziek
gouda

wekelijkse bespelingen door stadsbeiaardier Boudewijn zwart
donderdag 11.30 - 12.30 uur
zaterdag 12.30 - 13.30 uur

aanbevolen luisterplaats:
Catharina Gasthuistuin (ingang over het bruggetje naast de Sint Janskerk)
andere luisterplaatsen:
Achter de kerk, de Molenwerk, Achter de Vischmarkt, de Koster Gijzensteeg 
en diverse binnentuinen en hofjes
____________________________________________________________________

torenmuziek gouda wordt georganiseerd door de stadsbeiaardier van de  
gemeente gouda, in samenwerking met Stichting ‘torenmuziek nederland’.

Met dank aan:
Hans van Dijk (Gouda)
Wim van Boxmeer (Gouda)
Museum GoudA 
____________________________________________________________________

Voor meer informatie:

Boudewijn zwart
Stadsbeiaardier van Gouda
GSM 06 – 5342 5680
E-mail: info@bellmoods.com
Internet: www.bellmoods.com

Stichting torenmuziek midden-holland

S ta n l e y l a a n  1 5    •    2 8 0 3  e Z  G O U D a
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Luisterplaatsen: 
Achter de kerk, tuin van het Catharina Gasthuis, Museumtuin, de Molenwerk,  
achter de Vischmarkt, de Koster Gijzensteeg en diverse binnentuinen en hofjes.

agenda torenmuziek gouda 2015

maandag 20 juli  20.15 uur  Bastian Fuchs (Duitsland)

maandag 27 juli  20.15 uur Tin-Shi Tam (USA)

maandag 3 augustus  20.15 uur  Julie Zhu (USA)

maandag 10 augustus  20.15 uur  Boudewijn Zwart (Gouda)

maandag 17 augustus  20.15 uur  Midori Conneman (Waddinxveen)

maandag 24 augustus  20.15 uur  Gideon Bodden (Amsterdam)

maandag 31 augustus  20.15 uur  Boudewijn Zwart (Gouda)


