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Carillonrecitals
Cityhall & Great Church

voorwoord Torenmuziek dordrechT 2016
Het is voor mij een voorrecht de vijftigste editie van Torenmuziek
Dordrecht bij u aan te bevelen.
Wat in 1966 begon als een kleine serie zomeravondconcerten, is
uitgegroeid tot een project van formaat. Torenmuziek Dordrecht sluit
naadloos aan bij de culturele ambities van onze stad. Voor jong en oud
valt veel te genieten. Ik noem de concerten op de beiaarden van het
Stadhuis en de Grote Kerkstoren, de Beiaard-PLUS concerten waar de
klokken te horen zijn in samenspel met diverse muziekgezelschappen,
de demonstraties wisselluiden en de kinderconcerten tijdens de Dordtse
Torenmuziekdag. Extra bijzonder in dit jubileumjaar is, dat Dordrecht de
hoeksteen vormt van het internationale Eurocarillon Festival 2016.
Klokkenisten uit o.a. Frankrijk, België, Engeland, Ierland, Polen, Litouwen
en Duitsland zullen de klanken van de klokken klaterend over onze oude
binnenstad laten klinken.

Burgemeester A. Brok

Ik ga er weer van genieten!
drs. A.A.M. Brok
Burgemeester van Dordrecht
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WAT IS EEN BEIAARD?
Een beiaard of carillon is een oorspronkelijk uit de Lage Landen afkomstig muziekinstrument
dat is geplaatst in de klokkentoren van een kerk of stadhuis. De beiaard is het zwaarste van
alle bestaande muziekinstrumenten. Een beiaard bestaat uit minimaal vier bronzen klokken die
op elkaar zijn afgestemd om een melodie te spelen of een akkoord aan te slaan. Het instrument wordt traditiegetrouw via een stokkenklavier bespeeld, waarvan de manuaaltoetsen met
de vuist worden ingedrukt en waarvan het deel met laagst klinkende klokken met de voeten
bespeeld wordt via een aan het stokkenklavier gekoppeld pedaal. De toetsen staan via een mechaniek van draden, repetitieveren en tuimelaars in contact met de klepels aan de binnenkant
van de klok. Door de wijze van het indrukken van de toetsen, kan de beiaardier de klanksterkte
van de klokken beïnvloeden. De grootte van een beiaard wordt niet bepaald door het aantal
klokken, maar door het totaalgewicht van de klokken.
In de Grote Kerkstoren van Dordrecht hangt het zwaarste carillon van Europa, met 67 klokken
en een totaalgewicht van ca. 56.000 kg. In de Stadhuistoren van Dordrecht hangt één van de
fraaiste kleinere carillons ter wereld, met 50 klokken en een totaalgewicht van ca. 4.000 kg.
De beste plaats om het instrument te beluisteren is in de openlucht rondom de toren.

WHAT IS A CARILLON?
A carillon (Dutch: ‘beiaard’) is an original musical instrument of the low countries that is typically housed in the bell tower (belfry) of a church or municipal building. The carillon is the heaviest
of all extant musical instruments. The instrument consists of at least 4 cast bronze, cup-shaped
bells, which are played serially to produce a melody, or sounded together to play a chord.
A traditional manual carillon is played by striking a keyboard - the stick-like keys of which are
called batons - with the fists, and by pressing the keys of a pedal keyboard with the feet.
The keys mechanically activate levers and wires that connect to metal clappers that strike the
inside of the bells, allowing the performer on the bells, or carillonneur/carillonist to vary the
intensity of the note according to the force applied to the key. De size of a carillon is not
specified by the number of bells, but by the weight of the bells.
In the Great Church of Dordrecht, the largest carillon of Europe is situated, with 67 bells and a
total weight of ca. 56.000 kg bronze bells. In the City-Hall of Dordrecht, one of the most charming little carillons of the world is installed, with 50 bells and a total weight of ca. 4.000 kg.
The best places to listen the carillon, is in the open-air around the tower.
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Luisterplaatsen tijdens torenmuziek
Places to listen the carillonrecitals

1

Langs de oude maas
in zwijndrecht

2

Banken aan het
maartensgat

3

het historisch havenkwartier

4

Banken op de Pottenkade /
Steigers langs de voorstraat

5

molenstraatje binnenpleintje

6

Pelserstraat en -brug

7

Stadhuisplein

1

2

3

4

7
5

6

• op de kaapstandzolder van de toren - 130 treden hoog
• op de torentrans - 275 treden hoog
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DONDERDAg 7 juLI

FeeSTeLijk oPeningSconcerT

Boudewijn zwart (stadsbeiaardier van dordrecht)
m.m.v. Béla györgy-ensemble (hongaarse volksmuziek)
Saxafoonkwartet met maten (dordrecht)
19.00 uur

19.45 uur
20.00 uur

20.45 uur
21.30 uur
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STADHuISTOREN
Muziek in samenspel met de beiaard vanaf de torentrans
door Saxofoonkwartet Met Maten en Boudewijn Zwart
Muziek vanaf het stadhuisbordes door het Béla Gyorgy-ensemble
gROTE KERKSTOREN:
Klokluiden voor vrijwilligers
gROTE KERKSTOREN
Beiaardconcert Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
1. Variaties over “Ah vous direz-je Maman” KV 265
2. Pianosonate in A KV 331
Andante grazioso (Thema met variaties)
Menuetto & Trio
Rondo ‘Alla Turca’
Torenhal
Klassieke Jamsessie door alle artiesten in samenspel met kamerbeiaard
Afterglow met hapjes en drankjes

Uit de column ‘Kerstgedachte’ van Boudewijn Zwart, Reformatorisch Dagblad 11 december 2010:
“Onder de lantaarnpaal speelt hij daar op een stoffig muziekinstrument, zittend op een wankel
krukje, de kraag van zijn winterjas hoog opgetrokken met zijn verfomfaaide hoed half op het
hoofd. Hij verdrijft alle kou met een gloedvolle vertolking van Bachs Toccata in d en lardeert dat
met populaire meesterwerkjes. Ik heb veel respect voor mensen die levende straatmuziek maken. Ze kunnen van mij steevast een bijdrage in de onkosten verwachten. Ben altijd benieuwd
naar het verhaal achter deze mensen. Ooit ontmoette ik een Hongaarse muzikant die op een
cimbaal speelde. Ik stond aan de grond genageld en wist het meteen: dit was zonder twijfel
een professionele musicus. De man had vanwege de oorlog zijn baan verloren en probeerde
nu met straatmuziek de muziekopleiding van zijn zoon te financieren. Hij vond het desondanks
niets minderwaardigs en had er hoorbaar plezier in. ‘Als je bedenkt hoeveel mensen mij al
gefilmd hebben, heb ik zittend een wereldtournee gemaakt’, lachte hij. En wees nu eerlijk,
dat kan niet iedere musicus zeggen!”
De cimbalist Béla györgy waar Boudewijn Zwart in deze column over schrijft, komt naar
Dordrecht. En hij komt samen met zijn zoon Filip, die mede dankzij de inzet van zijn vader
met succes zijn vioolstudie heeft afgerond. Zij spelen een wervelend programma met Slavische
volksmuziek, bekende melodieën zoals de beroemde Czardas van Monti en een selectie uit de
Hongaarse dansen van Brahms.
Torenmuziek Dordrecht biedt zoals altijd ook een podium aan musici van Dordtse bodem.
Het Saxofoonkwartet Met Maten, bestaat uit de saxofonisten Bianca Rietman (sopraan), Sheila
Gorter (alt), Mirjam Bongers (tenor) en Victor Jonker (bariton). Zij gaan vanavond het avontuur
aan om ‘hoog van de toren te blazen’. Vanaf de trans van de Stadhuistoren, spelen zij in
samenspel met de beiaard. Spelen voor het plezier en op hoog niveau is de hoofddoelstelling van de Maten. Het ensemble speelt bij voorkeur muziek die origineel voor deze bezetting
is geschreven. Maar natuurlijk worden ook diverse arrangementen gespeeld. Vanavond is het
kwartet ook te horen in de Torenhal en zal het voor het eerst samenspelen met de kamerbeiaard, ook wel het ‘Clavion’ genoemd.
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DONDERDAg 9
14juLI
juLI Boudewijn
mArc vAn BeTS
zwArT
(BeLgië)
Stadsbeiaardier van Mechelen

19.00 uur

STADHuISTOREN
1.

MUZIEK VOOR GITAAR
Spaans trad.
Malagueña
Francisco Tárrega 1852 - 1909
Pavana

2.

KLASSIEKE MUZIEK UIT WENEN
Wolfang Amadeus Mozart 1756-1791
Papagenos glockenspiel (uit ‘Die Zauberflöte’)
Franz Schubert 1797-1828
Die Forelle Op. 32, D 550

3.

MUZIEK UIT HET ZUIDEN
Eduardo di Capua 1865 - 1917
O Sole mio
João T. Guimarães 1883 - 1947
Sons de Carrilhões (Brazilië)

4. EVERGREENS
Nino Rota 1911 - 1979
The godfather
Billy Joel *1949
She’s always a woman
Marc Van Bets groeide op in een muzikaal gezin en kreeg zijn eerste muzieklessen aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen. Hij volgde er klassieke gitaar en zang. De liefde voor beide
instrumenten en voor muziek in het algemeen speelt nog steeds een belangrijke rol in zijn
leven. Hij studeerde zang aan het Stedelijk Conservatorium in Mechelen en aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel. Vele jaren zong hij mee in het radiokoor van de BRT onder leiding
van Vic Nees en in het operakoor van de Muntschouwburg. Ook vandaag is hij nog actief in
diverse koren. Begeesterd door de Mechelse beiaardklokken en na vele bezoeken op de toren
met Piet van den Broek en Gaston Van den Bergh, liet hij zich inschrijven aan de Koninklijke
Beiaardschool ‘Jef Denyn’. Hij volgde er les bij Jos D’hollander, Piet van den Broek, Jo Haazen en
Eddy Mariën en behaalde er zijn laureaatsdiploma in 1996.
Marc is kerkbeiaardier van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, waar hij elke kerkelijke
feestdag opluistert met een aangepast concert en dit aansluitend bij de hoogmis rond 11.30u.
Hij treedt regelmatig op als gastbeiaardier in binnen- en buitenland.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg concert Marc van Bets

THEMA: ORIGINELE BEIAARDMUZIEK UIT DE MECHELSE SCHOOL
1.

Jef DENyN 1862 - 1941
Preludium in Bes
Siciliana
Preludium in g

2.

Staf NEES 1901 - 1965
Fantasia II
Rhytmendans

3.

Gaston FEREMANS 1907 - 1964
Variaties voor beiaard

4.

Jef ROTTIERS 1904 - 1985
Naspel uit de suite ‘Bell moods’

5.

Piet VAN DEN BROEK 1916 - 2008
Fantasia op Ite missa est van Pasen
Kalinka (Russisch volkslied)
Ma bella Bimba (Italiaans volkslied)

II VLAANDEREN ZINgT
6. Karel MESTDAGH 1850 - 1924
Blijheidslied
7. Peter BENOIT 1834 - 1901
Beiaardlied uit Rubensmars

III SLOT
8. Jef DENyN 1862 - 1941
Postludium in d

De Vlaamse romantiek op beiaard is herkenbaar aan vloeiende melodielijnen, fraaie harmonieen en een veelvuldig gebruik van het zogenaamde ‘tremolospel’. Dit tremolospel werd geïntroduceerd door Jef Denyn, de oprichter van de Mechelse beiaardschool. Omdat de kleine klokken
van de Romboutstoren in Mechelen weinig uitklinktijd hadden, wist hij dit te camoufleren door
de klokjes heel snel te repeteren. Zoals men met de menselijke stem de toon kan aanhouden
en kan laten aanzwellen of kan laten wegsterven, imiteerde hij dit door zijn tremolo’s, waardoor een zogenaamde ‘gebonden zang’ ontstond. Dit fenomeen van ‘de zingende toren’ is door
zijn opvolgers met grote liefde en kundigheid toegepast. Soms werd dat ook wel overdreven.
Dan speelde een Vlaamse beiaardier elke noot met een wat langere notenwaarde met tremolospel. Dat leidde tot een goedkoop maniertje. De kunst en uitdaging voor beiaardiers is om
dit tremolospel als extra kleur toe te passen. Goed tremolospel vergt een goede speeltechniek.
Men moet de bewegingen klein houden en de snelheid laten bepalen door wat het mechaniek
en het gewicht van de klepel aangeven en altijd corrigeren op basis van de klank.

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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DONDERDAg 21 juLI Boudewijn zwArT
Stadsbeiaardier van Dordrecht

19.00 uur

STADHuISTOREN
Muziek van Franz SCHUBERT 1797-1828 - deel 1
Een kleine greep uit de rijke collectie kunstliederen
Das Wandern D 795 Nr. 1 (uit: ‘Die Schöne Müllerin’)
Rückweg D 476
Im Früling D 882
Auf dem Wasser zu singen D 774
Wiegenlied D 867 ‘Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel’
Du bist die Ruh’ D 776
Litanei ‘Ruhn in Frieden’ D 343
Sei mir gegrüsst, D.741

Franz Peter Schubert was een van de grootste muzikale genieën van alle tijden. In zijn korte
leven van slechts 31 jaar, componeerde hij bijna duizend composities. Schubert’s vader en
oudere broer leerde hem viool en piano spelen, maar het duurde slechts een paar maanden
voordat hij meer wist dan de leraren. Toen hij elf was, werd Schubert toegelaten tot een van
de beste internaten in Wenen. Hij zong zo mooi, dat hij als jonge zanger bij de Weense hofkapel
mocht. Al vroeg wilde Schubert maar één ding: muziek schrijven. Met zijn persoonlijkheid en
zijn muziek maakte hij veel vrienden. Zijn gelukkigste momenten beleefde Schubert dan ook
tijdens de muziekavonden bij vrienden in huis. Daar was hij als pianist en componist het
middelpunt. Zijn vrienden noemden deze avonden dan ook “Schubertiaden”. Op zijn veertiende
jaar componeerde hij zijn eerste lied. Tot aan zijn dood zouden nog 566 liederen volgen.
De liederen van Schubert waren in meerdere opzichten vernieuwend. De melodie liet hij samen
opgaan met de begeleiding en met de beelden in de tekst. Daardoor vormen tekst, melodie
en begeleiding een samenhangend geheel. Het kabbelen van het water is bijvoorbeeld goed
te horen in het vanavond geprogrammeerde lied ‘Auf dem Wasser zu singen’. Ook in de
begeleiding van ‘Die Forelle’ dat later op deze avond op de grote beiaard wordt uitgevoerd,
is de beweeglijkheid van het springende visje duidelijk herkenbaar.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg van het Schubert-concert

Muziek van Franz SCHUBERT 1797-1828 - deel 2
1. Marche Militaire D 733 Nr.1
2. Impromptu in c D 899 Nr. 1
3. Die Forelle D 550
4. Impromptu in As D 899 Nr. 4
5. Ständchen (Serenade) D 957
6. Impromptu in ges D 899 Nr. 3
7. Zwei Ländler D 640
8. Impromptu in As D 935 Nr. 2
9. Ellens gesang III D 839 ‘Ave Maria’

In slechts zeventien jaar (van z’n veertiende tot zijn eenendertigste) schreef Schubert pakweg
1000 stukken. Dat varieerde van grote symfonieën en kerkmissen tot kamermuziekcomposities
en allerlei gelegenheidswerken.
Een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat uit pianomuziek. Vanavond klinken op de grote
beiaard een aantal vrije pianowerken, die later door de uitgever ‘Impromptu’ zijn genoemd.
Ze worden gezien als het beste wat Schubert voor piano schreef. Schubert componeerde ook
veel stukken voor piano vierhandig, zoals de Marche Militaire. Naast serieuze werken, kon hij
ook luchtige muziek schrijven, zoals de ‘Zwei Ländler’ die vanavond gespeeld worden op de
hoogste klokken van de Dordtse beiaard. Franz Schubert ligt begraven naast Beethoven die
hij zeer bewonderde en op wiens begrafenis hij een jaar eerder nog één van de dragers was
geweest. Schubert is ook de componist van het bekende ‘Ave Maria’, waarmee de Dordtse
‘Schubertiade’ van vanavond wordt afgesloten.
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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DONDERDAg 28
9 juLI
juLI Boudewijn
TwAn BeArdA
zwArT
(BeLgië)
Stadsbeiaardier van grimbergen

19.00 uur

STADHuISTOREN
1. Valentin NICOLAI (1750-1798)
Sonata VI
2. Georg Frideric HANDEL (1685-1759)
Lascia ch’io pianga (uit “Rinaldo”)
3. Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonatine in F
Allegro assai
Rondo (allegro)
4. Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959)
Prelude W 419 nr. 1 voor gitaar
5. Johann STRAUSS (1825-1899)
Tritsch-Tratsch-Polka

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in
Mechelen. Hij begon zijn studie in 1991 bij Peter Bremer, en later nam hij les bij Eddy Mariën
en Boudewijn Zwart. In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de prestigieuze Koninging Fabiola
wedstrijd voor beiaard. Samen met Luc Rombouts, beiaardier van de universiteitsbeiaard in
Leuven, vormt hij het vierhandig duo “The Bells Angels”. Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard
van Grimbergen. In het dagelijks leven is Twan onderzoeker aan een micro-elektronisch
onderzoeksinstituut in Leuven.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg concert Twan Bearda

1.

Peter BENOIT 1834-1901
Mazurka op. 4 nr. 2
Mazurka op. 8 nr. 3

2.

Pablo DE SARASATE 1844-1908
Romanza Andaluza Op. 22 Nr. 1 (uit 12 Danzas Españolas)

3.

Franz LISZT 1811-1886
Liebestraum

4.

August DE BOECK 1865-1937
Rhapsodie Dahoméenne

5.

Jacques MAASSEN 1937-2013
Reflexies

6.

Nikolay RIMSKy-KORSSAKOV 1844-1908
Capriccio Espagnol

7.

Leroy ANDERSON 1908-1975
The Typewriter

Het programma van dit concert is opgebouwd rond een aantal bekende werken van het
klassieke romantische repertoire. Tussen de verschillende bekende namen vinden wij hier ook
twee Vlaamse componisten die in Nederland misschien wat minder bekend zijn. Peter Benoit
leerde zijn volk zingen, zo zegt men; hier horen wij echter twee pianowerkjes die voor
beiaard werden bewerkt. August De Boeck wordt nog steeds regelmatig gespeeld.
De Dahomeese Rapsodie is zijn meest populaire orkestwerk. Centraal in het programma vinden
we het enige oorspronkelijke beiaardwerk, een intiem stuk vol contrasten van de Nederlander
Jacques Maassen. Het concert wordt met een luchtige noot afgesloten met het bekende
“The Typewriter” van Leroy Anderson.
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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DONDERDAg 4 Aug.

koen vAn ASSche (BeLgië)
Stadsbeiaardier van Lier,
Herentals en Turnhout

19.00 uur

STADHuISTOREN
THEMA: Klavierwerken van Joseph HAyDN 1732-1809
1. Concerto in C
Allegro
Menuet en Trio
Finale
2. Sonate nr. 12
Andante
Menuet en Trio
Finale
3. Sonate nr. 16
Andante
Menuet en Trio
Presto

Koen Van Assche (°Mortsel, 1967) studeerde vanaf zijn 14de aan de Koninklijke Beiaardschool
“Jef Denyn” te Mechelen, waar hij in 1986 het einddiploma behaalde. Hij is co-stadsbeiaardier
van Antwerpen en stadsbeiaardier van Lier, Turnhout en Herentals. Hij concerteert regelmatig
in de Europese beiaardlanden en in de USA. Tijdens internationale beiaardwedstrijden won hij
verschillende prijzen en zijn beiaardspel is te beluisteren op 7 CD’s. Hij organiseert en verzorgt
al reeds 20 jaar diverse klassieke concerten waarin de beiaard op een originele wijze tot uiting
komt in een samenspel met andere instrumenten. Zo staan dit jaar onder andere trio’s van
Haydn en Weber op het programma in een bewerking voor beiaard, dwarsfluit en cello,
uitgevoerd op een eigen mobiele beiaard (Bronzen Piano).
Koen Van Assche is tevens voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en vice-president van
de Beiaard Wereld Federatie. Hij is auteur van een studiemethode voor het beiaardspel en is
beiaarddocent aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen en aan de Academies
van Muziek, Woord en Dans te Borgerhout en Lier.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg concert door Koen van Ascche

THEMA: Concerti
1. Arcangelo CORELLI 1653-1713
Concerto grosso, opus 6 nr. 10
Preludio (Andante Largo) - Allegro - Adagio
Allegro - Minuetto (Vivace)
2. Antonio VIVALDI 1678-1741
Concerto “L’Inverno” uit “Quattro Stagioni”
Allegro non molto
Largo
Allegro
3. Georg Phillip TELEMANN 1681-1767
Clavecimbelconcert, TWV 33
Allegro - Adagio - Allegro
4. Allessandro MARCELLO 1673-1747
Hoboconcert
Andante e spiccato
Agadio
Presto
5. Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
uit: Klarinetconcert, KV622
Adagio & Rondo-Allegro

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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DONDERDAg 11
9 juLI
Aug. Boudewijn
dAvid vAn zwArT
AmSTeL (dordrechT)
Student Carillon Instituut Nederland

19.00 uur

STADHuISTOREN
THEMA: Muziek van franse bodem
1. George BIZET 1838-1875
Romance de Nadir (uit: “Des Pêcheurs de Perles”)
2. Léo DELIBES 1836 - 1891
Pizzicato (uit: “Sylvia-ballet”)
3. Erik SATIE 1866-1825
Trois gnossiennes
Nr. 1 Lent
Nr. 2 Avec étonnement
Nr. 3 Lent
4. Jean WIéNER 1896-1982
Chanson “Sous le ciel de Paris”

David van Amstel studeerde klarinet aan het Hilversums conservatorium. Hij specialiseerde zich
in de klezmermuziek en speelde zeventien jaar lang als vaste klarinettist in “Klezmer Ensemble Nigunim”. In 2004 richtte David “Duo Doorgedraaid” op. Een duo dat zich toelegde op de
combinatie van muziek en mimespel. Sinds de zomer van 2015 is hij begonnen met beiaardlessen bij Boudewijn Zwart, aan het Carillon Instituut Nederland te Dordrecht. In het kader van
deze studie speelt hij vanavond een Frans georiënteerd programma. In de beiaardbewerkingen
van de compositie van Bizet, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het zogenaamde tremolospel. Het ‘Pizzicato’ van Delibes is virtuozer van karakter en in dit stuk is vooral de ‘timing’ in de
voordracht heel belangrijk. De ‘Trois Gnossiennes’ van Erik Satie zijn korte pianowerken met een
verstild karakter. Tenslotte eindigt het programma met de chanson ‘Sous le ciel de Paris’ uit de
gelijknamige dramafilm van Julien Duvivier, met muziek van Jean Wiéner, die een leerling was
van Fauré en ook heeft samengewerkt met Erik Satie.
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DONDERDAg
DONDERDAg11
9 juLI
Aug. Boudewijn
dirk S. donker
zwArT
(Sneek)
Stadsbeiaardier van Sneek

19.45 uur

gROTE KERKSTOREN Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN Concert door Dirk S. Donker
1. Baldassare GALUPPI 1706-1785
Sonata II
Allegro - Andantino - Presto
2. Antonio VIVALDI 1678-1741
Domine Deus (uit: gloria in D)
3. Valentin NICOLAI 1750-1798
Sonate VI
4. Staf NEES 1901-1965
Inleiding, Lied en Fuga voor beiaard op
“gekwetst ben ik van binnen”
5. Léon HENRy 1888-1955
gavotte Pastorale pour Carillon
6. Jos LERINCKx 1920-2000
Variaties, Fughetta en Finale over het lied:
“Het waren twee conincskinderen”
7. Peter BENOIT 1834-1901
Derde Fantasie
Rubensmars en Beiaardlied

Dirk S. Donker studeerde orgel bij ybe Rusticus, Piet Post en Domorganist Stoffel van Viegen en
beiaard bij Leen’t Hart en Peter Bakker. Aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort behaalde hij het einddiploma Cum laude en in 1971 de Prix d’excellence. In 1969, 1970 en 1971 won hij
het prestigieuze Internationale Beiaardconcours in Hilversum en tevens in 1969 de prijs voor de
beste improvisatie in het kader van het Holland Festival. Vanwege zijn verdienste voor
de Franse orgelcultuur werd hij in 1993 door de Société Académique Arts, Sciences, Lettre te Parijs
onderscheiden met de zilveren medaille. Dirk S. Donker is sinds 1963 Stadsbeiaardier van Sneek
en organiseert vanaf die tijd zowel de orgel- als beiaardconcerten van de Grote- of Martinikerk in
Sneek. Van zijn orgel- en beiaardspel zijn vele Lp’s en Cd’s uitgebracht waaronder de complete
orgelwerken van César Franck en alle beiaardwerken van Romke de Waard.
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardiers in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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eurocAriLLon FeSTivAL 2016

		 DonDerDag 18 augustus
Beiaardiers uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland,
Litouwen, Nederland, Polen en japan
19.00 uur

STADHuISTOREN
Jean-Bernard Lemoine (Frankrijk)
Frank Deleu (België)
Kasia Piastowska (Polen)

19.30 uuR

gROTE KERKSTOREN
Adrian Gebruers (Ierland)
Trevor Workman (Engeland)
Jeffrey Bossin (Duitsland)
Toru Takao (Japan)

20.15 uuR

TORENPLEIN
Mini-concert op de kleinste reizende beiaard ter wereld
van de Italiaanse Klokkengieterij Allanconi

20.30 uuR

TORENHAL (reizende beiaard & piano)
Adrian Gebruers (Ierland)
Frank Deleu (België)
Trevor Workman (Engeland)
Boudewijn Zwart (Nederland)
Kaisia Piastowska (Polen)
Raimundas Eimontas (Litouwen)
Met als speciale gasten:
Eglê Gerasimovaité (Litouwen) volksmuziek free-jazz-zangeres
David van Amstel (Nederland) Zingende Zaag

In 1995 werd op initiatief van de Brugse Klokkenspel-Vereniging door internationaal gerenommeerde beiaardiers het plan opgevat om de Europese beiaardcultuur muzikaal in het zonlicht te
zetten. Dit resulteerde in de oprichting van Eurocarillon, een non-profit organisatie met als doel
de beiaardkunst in de ruimste zin te promoten in Europese landen waar beiaarden te beluisteren zijn. Succesvolle festivals werden georganiseerd in België (Brugge/Neerpelt/Hasselt),
Frankrijk (Lyon), Spanje (Barcelona), Duitsland (Berlijn/Aken), Nederland (Dordrecht/Amsterdam/Heerlen/Maastricht e.a.), Tsjechië (Praag), Ierland (Cobh) en Engeland (Birmingham).
Naast deze festivals werden nieuwe contacten gelegd en onderhouden met beiaardiers uit
Denemarken, Noorwegen, Litouwen, Rusland, Polen en Portugal. Sinds de oprichting hebben de
regelmatig terugkerende festivals veel enthousiasme gegeneerd en konden mooie projecten
worden ondersteund of geïnitieerd. Fraaie voorbeelden daarvan zijn de uitbreiding van de bei-
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eurocAriLLon FeSTivAL 2016

		 zaterDag 20 augustus
Beiaardiers uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland,
Litouwen, Nederland, Polen en japan
14.00 uuR

gROTE KERKSTOREN
Jean-Bernard Lemoine (Frankrijk)
Frank Deleu (België)
Kasia Piastowska (Polen)
Raimundas Eimontas (Litouwen)

15.00 uuR

gRASVELD NAAST DE KERK
Concert op de kleinste reizende beiaard ter wereld
van de Italiaanse Klokkengieterij Allanconi
m.m.v. het Nederlands Torenmuziek Ensemble

15.30 uuR

gROTE KERK ORgELCONCERT (TOEgANg VRIj)
André Keijzer (Kam-orgel)

16.00 uuR

gRASVELD NAAST DE KERK
Concert op de reizende beiaard
van de Tsjechische Klokkengieterij Peter Manousek
m.m.v. het Nederlands Torenmuziek Ensemble

17.00 uur

STADHuISTOREN
Adrian Gebruers (Ierland)
Jeffrey Bossin (Duitsland)
Toru Takao (Japan)

aard van de Grote Kerkstoren te Dordrecht tot het grootste carillon van Europa, de renovatie en
uitbreiding van het carillon te Bergambacht, nieuwe klokken voor één van de kleinste carillons
ter wereld in Crest-Voland (F), de initiatie tot de aanschaf van een nieuwe beiaard te Neerpelt (B), ingebruikname van een 4-octaafs reizende beiaard voor Tsjechië, de productie van
meerdere beiaard-Cd’s, het geven van compositie-opdrachten en de realisatie van plaatselijke
activiteiten zoals de oprichting van een vriendenkring rond de beiaard te Bournville (GB) en de
oprichting van een beiaardschool in Birmingham. Het Eurocarillonfestival 2016 wordt gehouden
in Dordrecht (18 en 20 augustus) en in Amsterdam (19 augustus). Een kleine selectie van beiaardiers uit Europa concerteert op de verschillende beiaarden. Onder het motto ‘vrijheid heeft
beperkingen maar geen grenzen’ is dit jaar als niet-Europese beiaardier uitgenodigd de uit
Japan afkomstige beiaardier Toru Takao. De beiaardiers treden solistisch op of ook in samenspel
met andere muziekinstrumenten.
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eurocAriLLon FeSTivAL 2016

		 Do. 18 augustus en za. 20 augustus
De beiaardiers van het Eurocarillon Festival 2016
BELgIë
Frank deleu studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te
Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Brugge en Damme en coördinator voor
de beiaardconcerten van het Federaal Parlement te Brussel. Van 2012 tot
2016 was hij voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging.
DuITSLAND
jeffrey Bossin studeerde beiaard aan de University of Calofornia (USA). Hij was nauw
betrokken bij de totstandkoming van het grand-carillon voor Tiergarten te Berlijn. Hij
is vanaf het begin de vaste bespeler van dit instrument en artistiek directeur van de beiaardconcerten aldaar. Hij heeft meer dan 70 premières van nieuwe beiaardcomposities op
zijn naam staan en is naast pianodocent ook actief als muziekwetenschappelijk publicist.

ENgELAND
Trevor workman studeerde beiaard bij Cliffor Ball en is sinds 1965 beiaardier te
Bournville, een voorstad van Birmingham. Hij is organist van de St. Francis-church
te Bournville en directeur van de George Cadbury Carillon School.

FRANKRIjK
jean-Bernard Lemoine studeerde beiaard bij Aimé Lombaert te België.
Hij was geruime tijd beiaardier te Lyon, Miribel en Taninges. Hij is artistiek
leider van het ‘Festival de carillon Rhone Alpes’.

IERLAND
Adrian Patrick gebruers studeerde aan de beiaardschool te Mechelen.
Hij doceert beiaard aan de Music Department of University College Cork en is
beiaardier van St. Coman’s Cathedral te Cobh. Van 1998 tot 2006 was hij
president van de World Carillon Federation.
LITOuWEN
raimundas eimontas is als beiaardier autodidact. Hij studeerde compositie,
directie en piano aan het Gruodis-conservatorium te Kaunas. Daarna volgde hij
beiaardcursussen aan het Carillon Instituut Nederland te Dordrecht. Vanaf de
oprichting was hij berokken bij Eurocarillon. Hij is componist van filmmuziek en
legt zich toe op vrije improvisatie in avant-garde Jazz. Hij is beiaardier te Kaunas.
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NEDERLAND
Boudewijn zwart studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij is president van Eurocarillon en stadsbeiaardier van o.a.
Amsterdam en Dordrecht.

POLEN
kasia Piastowska studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, de Roosevelt Academy te Middelburg en de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef
Denyn’ te Mechelen. Zij woont in Duitsland en is daar werkzaam als pianodocente
en organist. Daarnaast organiseert zij beiaardconcerten in Emmerich am Rhein.

ExTRA gASTEN TIjDENS HET EuROCARILLON FESTIVAL 2016
ITALIë
Voor het eerst in Nederland: de kleinste reizende
beiaard ter wereld. Het instrument is in 2015
gegoten door Emanuele Allanconi. Hij behoort tot
de vijfde generatie van een beroemd klokkengietersgeslacht. Zijn bedrijf is gevestigd in de buurt
van Milaan. Hoewel hij zich voornamelijk toelegt op
het gieten van luidklokken, is hij na het beluisteren
van beiaardmuziek helemaal in de ban geraakt van
beiaardklokken. Als één van de weinige klokkengieters in de wereld, giet hij nog volgens het oude en
beproefde gietproces, zonder gebruik te maken van
chemische toevoegingen.
jAPAN
Toru Takao uit Japan, studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij woont en
werkt in Duitsland en is getrouwd
met de uit Polen afkomstige
beiaardier Kasia Piastowska. Hij
is actief bezig om de beiaardcultuur te promoten in Japan en
organiseert ook beiaardconcerten
in Emmerich am Rhein.
LITOuWEN
Eglê gerasimovaité studeerde zang aan de Magnus
University Academy of Music te Vytautas (Litouwen)
en specialiseerde zich in jazz-muziek. Daarnaast
speelde zij viool en piano. Als muziekwetenschapper
legt zij zich toe op de studie rond volksmuziek van
Litouwen. Met de
beiaardier Raimundas Eimontas werkt
zij sinds 2013 samen
in de free-folk improvisatie groep “LT”.

NEDERLAND
David van Amstel studeerde klarinet aan het Hilversums conservatorium. Hij is componist en arrangeur
en is naast de muziek werkzaam
in de gezondheidszorg. Als
bespeler van de “Zingende Zaag”
is hij autodidakt. Sinds de zomer
van 2015 studeert hij beiaard aan
het Carillon Instituut Nederland te
Dordrecht.
Het Nederlands Torenmuziek Ensemble is een
initiatief van de beiaardiers Henry Groen en Boudewijn Zwart. Torenblazen is een oude traditie die
vroeger bij allerlei gelegenheden werd ingezet om
bijzondere gebeurtenissen extra onder de aandacht
te brengen. De Nederlanders hebben er nog een
spreekwoord aan overgehouden: “hoog van de toren
blazen’. Het ensemble staat onder leiding van Arne
Visser.
TSjECHIë
De Tsjechische Klokkengieter Peter Manousek
kwam in grote problemen tijdens de overstromingen
die enkele jaren geleden de stad Praag teisterden.
Zijn oude familiebedrijf met een rijke geschiedenis van vele eeuwen klokgietkunst kwam letterlijk
onder water te staan en werd volledig verwoest.
Sindsdien giet hij zijn klokken in Asten en is hij in
heel Europa actief met zijn zelf vervaardigde en
imposante reizende beiaard. Het instrument heeft
een omvang van 4 ½ octaaf en is een kwint lager
gestemd. De 57 klokken wegen exclusief het frame
en de vrachtwagen 5000 kg.
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DONDERDAg 25 Aug. gideon Bodden
Stadsbeiaardier van Amsterdam,
Hilvarenbeek en Schoonhoven

19.00 uur

STADHuISTOREN
1. Richard FELCIANO *1930
The Tuning of the Sky (for carillon, 1978)
2. Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
Romanze (uit: Pianoconcert Nr. 20 in D KV 466)
3. Sergeï RACHMANINOV 1873-1943
Vocalise Opus 34, nr. 14

Gideon Bodden 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.
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.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg concert gideon Bodden

THEMA: Composities van Béla BARTóK 1881-1945
1. Selectie uit: gyrmekeknek
(‘voor kinderen’) (1908 / 1909)
gebaseerd op Slowaakse en Hongaarse
volksmelodieën
2. Drie Hongaarse Volksliederen uit Csík
(1907)
The Peacock
At the Jánoshida fairground
White Lily
3. Vijftien Hongaarse Boerenliederen
(1914-1918)
vier oude melodieën
Scherzo
Ballade (thema met variaties)
oude dansthema’s

4. Roemeense Kerstliederen, deel 1 (1915)
1 t/m 10
5. Roemeense Kerstliederen, deel 2 (1915)
11 t/m 20
6. Roemeense Dansen (1915)
Der Tanz mit dem Stabe
Brâul
Der Stampfer
Tanz aus Butschum
Rumänische Polka
Schnell Tanz

De in 1881 geboren Hongaarse componist Béla Bartók geldt als een van de belangrijkste componisten van de 20ste eeuw. Bartók had al vroeg oog voor de bijzondere, oude volksmuziek
in zijn regio: de Pannonische vlakte, waarin zich Hongarije bevindt maar ook delen van onder
meer Roemenië, Servië, Kroatië en Oekraïne. Kenmerken van deze volksmuziek, die Bartók
samen met Zoltán Kodály, zijn de bijzondere, in westerse oren soms wat hoekige en onregelmatige ritmes en het gebruik van toonladders die sterk afwijken van de westerse. Bartók heeft
deze volksmuziek nooit losgelaten en ontleende er bouwstenen aan voor zijn eigen composities. Zo leidde het combineren van enkele toonstelsels uit de Hongaarse volksmuziek met
westerse modale samenklanken tot een twaalftoonstoonladder, die de componist dan wel op
een heel andere, namelijk meer harmonische, manier toepaste dan Schönberg en diens volgelingen. Hoewel Bartók’s composities dus doordrenkt zijn van elementen uit de volksmuziek, zijn
ze soms allerminst toegankelijk te noemen. Dit was dan ook de reden dat Bartók als componist
in zijn tijd in slechts beperkte kring populair was, zeker in de laatste vijf jaren van zijn leven,
die hij in de Verenigde Staten doorbracht, waar hij naartoe gevlucht was vanwege de politieke
ontwikkelingen in Europa in de jaren ’30. Bartók’s composities dragen het stempel van een hyperintelligente toonschepper. De muzikaaltechnische perfectie waarmee Bartók zijn werken tot
stand bracht, is adembenemend voor wie er oog voor heeft en doet denken aan de grote Bach.
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in t Klockhuys.
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DONDERDAg 1 SEPT. Boudewijn zwArT
Stadsbeiaardier van Dordrecht

19.00 uur

STADHuISTOREN
THEMA: Klaviermuziek van Johann Sebastian BACH 1685-1750
1.

Uit: Das Wohlthemperiertes Klavier
Praeludium I in C BWV 846
Praeludium xII in f BWV 881

2.

Sarabande con partite in C BWV 990
(Thema met variaties)
Thema
Variatie 1
Variatie 2
Variatie 3
Variatie 4
Variatie 5
Variatie 6
Variatie 7
Variatie 8
Variatie 9
Variatie 10 Allemande
Variatie 11 Courante
Variatie 12
Variatie 13 L’ultima Partita o Giguetta
Thema (herhaling)

De klavierwerken van Johann Sebastian Bach vormen een groot aandeel binnen het oeuvre van
de componist. Met klavier wordt feitelijk het clavecimbel bedoeld. Binnen de muziektraditie is
het de eeuwen door een algemeen gebruik geworden de clavecimbelwerken op pianoforte of
moderne concertvleugel uit te voeren. Vanavond klinken de werken op een instrument dat Bach
nooit gekend heeft: de beiaard. Dit betekent dat de composities voor beiaard zijn ‘omgewerkt’,
oftewel gearrangeerd. Wat een clavecinist of pianist met tien vingers doet, moet een beiaardier ‘vertalen’ naar het gebruikelijke voeten- en vuistenwerk. Op de beiaard kunnen dankzij
de dynamische verschillen weer andere facetten van Bach’s clavecimbelmuziek naar voren
worden gebracht. Ook voor wat de virtuositeit betreft, hoeft een beiaardier het niet af te leggen
tegenover de tienvingerige klaviervirtuozen. Maar zoals bij alle muziek: het gaat nooit om de
virtuositeit. Wél om de kwaliteit van de muziek. Dat zit bij Bach altijd goed.
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19.45 uur

gROTE KERKSTOREN

Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

gROTE KERKSTOREN

Vervolg van het Bachconcert

THEMA: Klaviermuziek van Johann Sebastian BACH

20.45 uur

1.

Uit: “Das Wohltemperierte Klavier”
Praeludium & Fuga in Bes BWV 867

2.

Partita I in Bes BWV 825
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I & II
Gigue

TORENHAL
Concert voor kamerbeiaard, viool en orgel
Alisa van Dijk (viool), Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)
en Gerard de Wit (kistorgel)

Violiste Alisa van Dijk woont sinds een aantal jaar weer in Nederland.
Zij vertrok op 10-jarige leeftijd met haar ouders, broers en zusje naar Canada
en heeft daar haar muziekopleiding genoten. Zij studeerde op Master-degree
af aan de University of British Columbia. Haar Master-degree voor Pedagogiek
ontving zij na haar studie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Alisa heeft zich in oktober 2015 gevestigd in Rotterdam en bouwt in Dordrecht
en omgeving een concert- en lespraktijk op. Dirigent, organist en klavecinist
gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht geboren. Hij studeerde koordirectie
en zang aan de Hogeschool IDE te Gorinchem en hoofdvak orgel aan het
Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome. Aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij hoofdvak
Klavecimbel bij docenten Ton Koopman en Tini Mathot.
Daarnaast volgde diverse masterclasses. In het najaar van
2014 richtte Gerard stichting Dutch Baroque op. Hij is dirigent
van The Dutch Baroque Vocal Consort en als kerkorganist
verbonden aan de Hervormde gemeente te Zwijndrecht.
Het programma van de te spelen werken, wordt op de
avond zelf bekend gemaakt.

21.30 uur

TORENHAL

Alisa van Dijk

Gerard de Wit

Feestelijke ‘afterglow’
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ZATERDAg
3 SEPT.
DONDERDAg
9 juLI

dordTSe Torenmuziek
Boudewijn
zwArT
FAmiLiedAg 2016

13.30 uur STADHuISTOREN
Luisterwedstrijd
Dina Verheyden & Richard de Waardt vinden het geweldig om samen muziek te
maken. Dina speelt vanaf de Stadhuistoren een aantal kinderliedjes. Maar…help…
oh nee toch!... Wat doet ze nou?...Ze speelt de liedjes in een andere volgorde dan
op het wedstrijdformulier staat! Weet jij de goede volgorde? Doe mee en
vul de juiste volgorde in. Wie weet, misschien win je wel een prijs! Als we klaar
zijn, lopen we achter Richard aan, die met zijn accordeon naar de Torenhal van de
Grote Kerk loopt.
14.00 uur TORENHAL
Kinder-Familieconcert
Peer Gynt - Muzikale voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Dina en Richard brengen
als duo ‘Kampanula’het sprookje van Peer
Gynt muzikaal tot leven in de Torenhal. Peer
Gynt is het spannende verhaal van een
Noorse jongen die een kronkelig levenspad
bewandelt. In dit muzikale sprookje wordt
gebruik gemaakt van een ‘Kamishibai’, een
Japans verteltheater met prachtige prenten.
En natuurlijk luisteren we naar de engelachtige stem van Dina en naar haar muziek op klarinet. Bij dit alles wordt zij door
Richard begeleid op accordeon, synthesizer én kamerbeiaard natuurlijk!
14.45 uur Kakafonie-concert met ijs!
Wie niet tegen lawaai kan, en wie geen ijs lust, blijft maar beter weg bij dit
onderdeel. De kinderen mogen namelijk zoveel lawaai maken als zij maar willen.
Als zij zelf nog iets ‘lawaaierigs’ van huis willen meenemen, dan mag dat
natuurlijk. Maar wat alle lawaaischoppers sowieso krijgen: een heerlijk ijsje!
15.00 uur Torenbeklimming, Klokluiden en Beiaard-demonstratie
Gaan jullie nog even mee met Dina en Richard? Klokkenluiden op de Kaapstandzolder, carillonspelen en helemaal boven in de toren kijken hoe Dordrecht verandert
in miniatuurstad Madurodam.
15.30 uur Concert op het Bachorgel in de grote Kerk
door Erik van Bruggen (programma in de kerk, gratis toegang)
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16.30 uur

CONCERT OP DE STADHuISBEIAARD
door Dina Verheyden en Richard de Waardt

19.00 uur

TORENHALCONCERT door het Campana Consort

Het Campana Consort is opgericht door Boudewijn Zwart. Het ensemble trad in verschillende
samenstellingen op in Nederland, Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Rusland. Steeds staat
in de programmering het beiaardspel centraal (‘Campana’ is het Italiaanse woord voor ‘Klok’).
Het ensemble bestaat uit Vladimir Skliarenko (hobo), Elena Lelchuck (piano), Alexander Paperny
(balalaika) en Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)
Vladimir Skliarenko uit Rusland, studeerde hoofdvak
hobo aan het conservatorium te Saratov en behaalde
zijn diploma met de hoogste onderscheiding. Zijn naam
staat als één van de weinige studenten gebeiteld in de
marmeren muur van het beroemde conservatorium dat
door Rachmaninoff werd ingewijd. Aanvankelijk begon
hij als hoboïst bij het Russisch Philharmonisch orkest,
maar dankzij succesvolle solo-concerten, werkte hij
lange tijd als zelfstandig musicus en reisde hij over heel
de wereld met als trouwe metgezel zijn onafscheidelijke
hobo.
Elena Lelchuck uit Rusland, studeerde hoofdvak piano en clavecimbel aan het conservatorium
te Saratov. Al vroeg ging haar interesse vooral uit naar het begeleiden van andere musici. In
die hoedanigheid werd zij opgenomen in het Russisch Barok Ensemble ‘Trio Sonate’ en specialiseerde zij zich in het clavecimbelspel. Momenteel geeft zij les in piano-methodiek aan het
conservatorium te Saratov.
De in Duitsland wonende Alexander Paperny is een pionier op de
balalaika. Dit van oorsprong Russisch muziekinstrument heeft een driehoeksvorm en wordt met slechts drie snaren bespeeld. Paperny heeft
met zijn Russisch ensemble “Jazz-Balalalika” van 1988 tot 1998 grote
successen geboekt en talrijke cd’s opgenomen. Hij heeft het instrument
uit de volksmuzieksfeer gehaald. Met grote virtuositeit laat hij horen
dat de balalaika ook ingezet kan worden bij uitvoeringen van klassieke
muziek.

Wilt u op de hoogte blijven van de (kinder-)voorstellingen rond de beiaarden van
Dordrecht? Wordt dan voor slechts € 5,- per jaar lid van de Dordtse Beiaardkring
en vul het formulier achterin dit programmaboekje vandaag nog in!
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DONDERDAg 13 OKT. eXcurSie dordTSe BeiAArdkring
Wegens omstandigheden ging de excursie vorig jaar niet door. Maar dat
maken we nu goed op donderdag 13 oktober. De bus vertrekt om 09.00 uur
vanaf parkeerplaats P+R Weeskinderendijk te Dordrecht. Vandaar gaat de reis
naar de beiaarden en orgels te Deventer (Grote- of Lebuïneskerk) en Bathmen (Oude Dorpskerk). Daarnaast wordt nog een nader te bepalen museum
bezocht. Onze gastheer is de Jan-Willem Achterkamp, beiaardier te Deventer
en Bathmen. Het orgel in de Grote Kerk te Deventer zal worden bespeeld door
organiste Kirstin Gramlich. Uw reisleider is de Dordtse stadsbeiaardier Boudewijn Zwart. Het is de bedoeling dat de bus rond 21.00 uur weer terug is op parkeerplaats P+R
Weeskinderendijk te Dordrecht.
Deelname aan de excursie is kostendekkend en bedraagt € 55,- per persoon. Dit is inclusief
de busreis, een lunch, een warme maaltijd, rondleidingen etc. Deelnemers worden vriendelijk
verzocht dit bedrag op de dag zelf met gepast geld contant te voldoen. Let op: de deelname is
beperkt tot maximaal 48 personen. Aanmelding kan tot 15 september, maar geschiedt op orde
van binnenkomst. Wie ’t eerst komt, ’t eerst maalt. Na opgave ontvangt u tegelijk een bevestiging
van deelname. Het definitieve programma krijgen de deelnemers begin oktober thuis gestuurd.
Opgave kan via E-mail: info@bellmoods.com
Of door onderstaande bon in te vullen en te sturen naar:
Boudewijn Zwart, Hooglandseweg 18, 3864 PV Nijkerkerveen

✂

✂

hiermee geef ik mij op voor de beiaardexcursie op
donderdag 13 oktober 2016 naar Bathmen en deventer.
Naam................................................................................................................................................................................................................................
Adres.................................................................................................................................................................................................................................
Woonplaats .................................................................................................................................................................................................................
Telefoon .........................................................................................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................
Stuur deze bon vòòr uiterlijk 15 september naar:
Boudewijn Zwart
Hooglandseweg 18
3864 PV Nijkerkerveen

Bezoek ook de orgeLconcerTen
Niet alleen voor de beiaardkunst, maar ook voor de orgelcultuur is de grote Kerk een niet
te missen plaats voor muziekliefhebbers.
ORgELCONCERTSERIE 2016
25 juni
Eric Koevoets
29 juni
Ben van Oosten
2 juli
Margriet den Hartog
13 juli
Toon Hagen
9 juli
Gert van Hoef
23 juli
Marcus van Driel/Kees Bax
27 juli
jaap Zwart
30 juli
Emile Noothout
6 augustus
Sander Booij
10 augustus
Hayo Boerema, jan Hage en Cor Ardesch
Improvisatieconcert
13 augustus
Niels-Jan van der Hoek
20 augustus
André Keijzer
24 augustus
Bachconcert Cor Ardesch
Afsluiting Bachproject
27 augustus
Wietse Meinardi
3 september
Erik van Bruggen
7 september
gerben Mourik
10 september
Nationale Orgeldag
12 oktober
Bachconcert Cor Ardesch m.m.v. Cappella Breda
o.l.v. Daan Manneke (de familie Bach)
19 oktober
Bachconcert Cor Ardesch
26 oktober
Bachconcert Cor Ardesch
16 december
15.00 uur orgeldemonstratie
16.30 uur orgeldemonstratie
17 december
15.00 uur orgeldemonstratie
16.30 uur orgeldemonstratie
K = Kamorgel

B
K
B
B
K
B
K
K
K
K
B
K
B
K
B
K
K/B

B = Bachorgel

De avondconcerten (met uitzondering van Bach by Candlelight, want dat is gratis evenals de
concerten op 19 en 26 oktober, maar er is wel een collecte na afloop)) kosten € 8,-, Pas 65
en CJP € 6,50. De toeristenconcerten (niet vetgedrukt) zijn gratis en beginnen om 15.30 uur.
De orgeldemonstraties op 16 en 17 december vormen hierop een uitzondering (de tijden zijn
aangegeven).
Het adres van de Werkgroep Muziek is:
Driehoek 43
3328 KH Dordrecht

Algemene informatie
www.concertengrotekerkdordrecht.nl
info@corardesch.nl
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De Grote Kerk
is van ons
allemaal!
De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk
werkt graag mee aan de Torenmuziek van de
Dordtse Beiaardkring vanuit haar doelstelling
bewustwording te creëren én te vergroten voor
het voortbestaan van het grootste en meest
bezochte monument van deze mooie stad!
Naast het ondersteunen van culturele activiteiten
doen de Vrienden meer, zoals het verzorgen van
boekuitgaven, lezingen en excursies.
Tevens dragen zij bij aan de bekendheid van het
gebouw door ondermeer ondersteuning van
bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld
de uitvoering van het Requiem van Mozart.

Word ook Vriend!
www.vriendengrotekerkdordrecht.nl
VVGK, Pb. 982, 3300 AZ Dordrecht, tel. 06 53 41 40 65
De Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht hebben de Culturele Anbi-status.
Daardoor zijn uw giften, onder voorwaarden, voor 125% aftrekbaar van de belastingen.
Kijk voor de complete informatie op onze site.

BLijF nieT Anoniem

word lid van
de Dordtse
BeiaardkrinG!
Blijf niet anoniem, word lid van de Dordtse Beiaardkring
U ontvangt dan jaarlijks het programmaboekje en de uitnodiging voor de beiaardexcursies
en bijeenkomsten. Het lidmaatschap kost minimaal € 5,00 per jaar, waarvoor u een
rekening wordt toegestuurd.

❏

Hierbij verzoek ik u mij te noteren als lid van de Dordtse Beiaardkring,
voor minimaal € 5,00 per jaar.

Naam

:..............................................................................................................................................................................................................

Adres

:..............................................................................................................................................................................................................

Postcode

:..............................................................................................................................................................................................................

Woonplaats : ..............................................................................................................................................................................................................
Telefoon

:..............................................................................................................................................................................................................

E-mail

:..............................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ........................................................................................................................................................................................................

Wist u dat Dordrecht op nog een ander gebied
uniek is als het om klokken gaat?
op de zolder van ’t klockhuys (aan de voet van de toren) is namelijk een
originele engelse change-ringing installatie te horen en te zien.
klokken die over de kop worden geluid en via een ingewikkeld
wiskundig systeem in een steeds wisselende volgorde klinken.
wilt u deze manier van klokluiden ook eens proberen?
neem dan contact op met harm-jan en Paul de kok, 078 – 6912199.

dordtse Beiaardkring
t.a.v. drukkerij rAd
Postbus 9035
3301 AA dordrecht

ZATERDAg 17 SEPT. BAchFeSTivAL dordrechT
gROTE KERK DORDRECHT
14.30 uur
Entree: € 17,50
CJP/65+ € 16,00
Kinderen tot 15 jaar € 10,00

Wereld-première nieuwe compositie “Sanctuary” van David Dramm
Uitvoerenden:
David Dramm, compositie en regie
Matthias Havinga (orgel)
Jacob Lekkerkerker (orgel, elektronica)
Boudewijn Zwart (beiaard)
Club Guy & Roni’s Poetic Disasters Club (dans)
Sanctuary is een compositie voor drie orgels, beiaard en electronica. Geschreven in opdracht van
het Bachfestival Dordrecht met financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten.
‘Sanctuary’van de Amerikaans/Nederlandse componist David Dramm is een wandelconcert, op
meerdere plekken in de kerk te beluisteren. Voorafgaande aan het concert is de beiaard van de
Grote Kerk buiten te beluisteren. Dit gratis voorspel, vormt echter reeds een onderdeel van de
compositie. In de beiaardpartij is niet alleen een rol weggelegd voor stadsbeiaardier Boudewijn
Zwart, maar ook voor het automatisch gestuurde gedeelte van de beiaard. De stadsbeiaardier
speelt als het ware in samenspel met zijn eigen instrument dat gelijktijdig automatisch via de
computer wordt bestuurd. De klokken ‘lokken’ u naar binnen waar het concert zich verplaatst
naar het Bachorgel en daarna een verrassende eigenwijze route neemt langs de andere orgels
in de kerk. Dansers nemen u mee in de uitgecomponeerde klankroute die op elke plek een
andere ervaring zal geven. Voor het gedeelte in de kerk, moet wel een entree worden betaald.
Voor dit concert wordt gevraagd op sokken of zeer zacht schoeisel in de kerk plaatsnemen. Er is
een bewaakte schoenengarderobe en er zijn extra sokken/sloffen aanwezig.

33

inFormATie Torenmuziek dordrechT
Beiaard grote Kerkstoren
Gieter en bouwjaar / Founder & year
Aantal klokken / Number of bells
Reeks / Series
Stemming / Tuning
Wekelijske bespeling / Weekly recital
Beiaard Stadhuistoren
Gieter en bouwjaar / Founder & year
Aantal klokken / Number of bells
Reeks / Series
Stemming / Tuning
Wekelijske bespeling / Weekly recital

Eijsbouts (1965 / 1999)
67
G, A, B-flat, B, C1 (A), chrom. D6
Evenredig zwevend / Equal temperament
Vrijdag / Friday (12.30 uur)
Zaterdag / Saturday (14.45 uur)
Paccard (1983 / 1989)
50
G, B-flat, C1 (C2), chrom. C6
Evenredig zwevend / Equal temperament
Zaterdag / Saturday (16.00 uur)

Bezichtiging carillon

Iedere zaterdagmiddag (06-53425680)
Aanvang 14.30 uur

Internet

www.bellmoods.com

Stadsbeiaardier

Boudewijn Zwart
Hooglandseweg 18
3864 PV Nijkerkerveen
Tel. 06-53425680
E-mail: info@bellmoods.com

De Dordtse Beiaardkring/Stichting
Torenmuziek Nederland

‘t Klockhuys
Lange Geldersekade 4
3311 CJ Dordrecht
Tel. 078 - 614 01 09

Central European Association
of Change Ringers

Paul de Kok
Kattestaart 19
2954 AC Alblasserdam
078 - 6912199

Colofon
Organisatie:
Foto’s:
DTP:
Drukwerk:
Met dank aan:

Torenmuziek Dordrecht wordt georganiseerd in opdracht
en met subsidie van de gemeente Dordrecht
Stichting Torenmuziek Nederland
Herman A. van Duinen, Hans Breuer, Paul de Kok, Boudewijn Zwart
Esther van den Dool
Drukkerij RAD, Dordrecht
Ton Berkhout, Johan Bregman, Arjan te Raa,
De Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht
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AgENDA Torenmuziek dordrechT
TowermuSic dordrechT

2016

Beiaardconcerten op de torens van het Stadhuis en de grote Kerk
19.00 uur

Beiaardconcert Stadhuistoren
Carillon-recital City-Hall

19.45 uur

Klokluiden Grote Kerk voor vrijwilligers
Bellringing Great Church for volunteers

20.00 uur

Beiaardconcert Grote Kerkstoren
Recital at the Grand-Carillon of the Great Church Tower

Donderdag 7 juli

Boudewijn Zwart (Dordrecht) Muziek van Wolfgang A. Mozart
m.m.v. Béla györgy-ensemble (Hongaarse volksmuziek)
& Saxafoonkwartet Met Maten (Dordrecht)

Donderdag 14 juli

Marc Van Bets (België) Gevarieerd programma

Donderdag 21 juli

Boudewijn Zwart (Dordrecht) Muziek van Franz Schubert

Donderdag 28 juli

Twan Bearda (België) Gevarieerd programma

Donderdag 4 augustus

Koen Van Assche (België) Muziek van Joseph Haydn

Donderdag 11 augustus

David van Amstel (Dordrecht) Muziek van Franse bodem
Dirk S. Donker (Sneek) Gevarieerd programma

Donderdag 18 augustus
en Zaterdag 20 augustus EuROCARILLON FESTIVAL 2016
Beiaardiers uit Duitsland, Litouwen, Engeland, Ierland,
Frankrijk, Polen, België en Nederland
Donderdag 25 augustus

gideon Bodden (Amsterdam) Muziek van Béla Bartók

Donderdag 1 september

Boudewijn Zwart (Dordrecht) Muziek van Johann Sebastian Bach
m.m.v. Alisa van Dijk (viool) & Gerard de Wit (kistorgel)

Zaterdag 3 september

DORDTSE TORENMuZIEK FAMILIEDAg
13.30 uur
Stadhuistoren Luisterwedstrijd
14.00 uur
Torenhal Kinderconcert door Duo Kampanula
Dina Verheyden (zang, verteller en beiaard)
Richard de Waardt (accordeon, synthesizer en beiaard)
14.45 uur
Lawaaiconcert met bellen en met ijs!
15.00 uur
Torenbeklimming met klokluiden en beiaardspel
16.30 uur
Stadhuistoren beiaardconcert
Dina Verheyden & Richard de Waardt
19.00 uur
Torenhal Concert door Campana Consort

Zaterdag 17 september

14.15 uur

Donderdag 13 oktober

Beiaard-excursie naar Deventer en Bathmen

Wereldpremière ‘Sanctuary’ van David Dramm
(Bachfestival)

Voor uitgebreide informatie en exacte tijden zie ook:

www.vriendengrotekerkdordrecht.nl / www.bellmoods.com

