TORENMUZIEK GOUDA
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VOORWOORD

Hoe heeft Gouda eeuwen geleden geklonken? Dat is een interessante vraag.
Wie vandaag zijn ogen sluit, zal auto’s, fietsen en brommers horen. Of het rollen van
een reiskoffer van een enthousiaste toerist die Gouda komt bezoeken. Er is het geluid
van luchtverkeer en de constante ruis van de snelweg in de verte. Het zijn allemaal
geluiden van deze tijd.
Maar vroeger was het ook niet stil in de stad. Je hoorde bijvoorbeeld het geraas van de
wagenwielen over de keitjes van de straat, het hoefgetrappel van paarden en het geluid
van handkarren. Elke tijd heeft een eigen geluid.
Er is ook geluid van alle tijden: de wind, de vogels, het geroezemoes van wandelende
mensen. Ik ken nóg een geluid van heden en verleden dat recht van spreken heeft:
de bronzen carillonklokken van de oude Sint Janstoren. Deze zomer zullen op de
maandagavonden die klankrijke monumenten van een ver verleden extra te horen
zijn. Het doet mij plezier deze carillonconcerten bij u aan te bevelen. Ogen dicht, maar
oren open voor dit luchtig klankenpalet.
Tijdloze klanken, tijdloze muziek.
Dat hoort in Gouda.
De burgemeester van Gouda,
Milo Schoenmaker
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Maandag 24 juli 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT
Boudewijn Zwart
Stadsbeiaardier van Gouda

1. Jaap van der Ende *1928
Variaties op ‘Com nu met sangh’
2. Georg Frideric HÄNDEL 1685-1759
The arrival of the Queen of Sheba
(Uit: Oratorium ‘Solomon’)
3. Johann Sebastian BACH 1685-1750
Konzert nach Arturo Benedetto Marcello BWV 974
Allegro - Adagio - Presto
4. Henry Groen *1957
Kleine fantasie over ‘Daar was een sneeuwwit vogeltje’
5. Franz Schubert 1797-1828
Im Frühling D 882
Impromptu op. 90 nr. 3
6. Ronald Binge 1910-1979
Elizabethan Serenade
7. Boudewijn Zwart *1962
Variaties over ‘Greensleeves’

Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en
beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij is in meerdere plaatsen stadsbeiaardier. Daarnaast is hij werkzaam als organist, pianist en componist. Hij is directeur van het
Carillon Instituut Nederland en president van de internationale organisatie ‘Eurocarillon’. Hij
verraste de beiaardwereld met het ontwerp en de aanschaf van zijn eigen rijdende beiaard (50
klokken met een totaalgewicht van 3000 kg), dat zowel voor concerten binnen als concerten in
de openlucht te gebruiken is. Onder de titel ‘Bell Moods’ reist hij door heel Europa. Last but not
least: hij is een trotse opa van drie kleinkinderen.
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Maandag 25 juli 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT

David van Amstel (Duitsland)
Student Carillon Instituut Dordrecht
Thema: een muzikale reis door Europa
I

Italië
Matteo Carcassi 1792-1853
Etude op. 60 nr. 3
Giacomo Puccini 1858-1924
Musseta’s Waltz (uit: La Bohème)

II Duitsland
Robert Schumann 1810-185
Im wunderschönen Monat Mai
(uit: Dichterliebe op. 48)
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Prelude (uit: Cello-Suite nr. 1 BWV 1007)
III Frankrijk
Georges Bizet 1838-1875
Romance de Nadir
(uit: Les Pêcheurs de Perles)

IV Spanje
Anoniem 19de eeuw
Spanisch Romance
Francisco Tarrega 1852-1909
Recuerdos de Alhambra
V Oostenrijk
Franz Schubert 1797-1828
Drie liederen
(uit: Winterreise D 911)
Frühlingstraum
Die Nebensonnen
Der Leiermann

Léo Delibes 1836 - 1891
Pas de Fleurs (uit: Lakmé)

David van Amstel (Amsterdam, 1970) werd op een steenworp afstand van de Westertoren geboren. Zo kreeg hij de carillon-klanken met de paplepel ingegoten. Toch waren er een aantal
omzwervingen nodig, voordat hij met het beiaardspel begon.
David studeerde eerst klarinet aan het Hilversums conservatorium. Hij specialiseerde zich in
de klezmermuziek - de muziek van de Oost Europese joden - en speelde 17 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. Hier speelde David 10
jaar lang, waarbij hij zich tijdens zijn spel op klarinet (en ook op zingende zaag) liet vergezellen
door een handdraaiorgel. Zowel voor “Nigunim” als voor “Duo Doorgedraaid” componeerde
en arrangeerde David veel muziek. Met beide ensembles maakte hij verschillende CD-opnames.
In de zomer van 2015 is hij begonnen met beiaardlessen bij Boudewijn Zwart aan het Carillon
Instituut Nederland te Dordrecht. In het dagelijkse leven is David kinderverpleegkundige in een
team dat thuis kinderen met een ongeneeslijke ziekte begeleidt. Momenteel woont en werkt David
in Duitsland. Hij verzorgt geregeld bespelingen op de carillons van o.a. Frankfurt en Wiesbaden.
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Maandag 7 augustus 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT
Gideon Bodden
Stadsbeiaardier van Amsterdam,
Hilvarenbeek en Schoonhoven
1. William Byrd 1543-1623
Sellinger’s Round
2. Orlando Gibbons 1583-1625
Ground
3. Thomas Tomkins 1572-1656
A Sad Pavan for these distracted times [1643]
4. Thomas Tomkins 1572-1656
Worcester Brawles
5. Giuseppe Paladini ca. 1750
Divertimento in G
Allegro - Larghetto - Allegro assai
6. Joseph Haydn 1732-1809
Sonate in C Hob. XVI:10
Moderato - Menuet - Finale: Presto
7. Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788
Vierte Orchester-Sinfonie in G [WQ 183/4]
Allegro assai
Poco andante
Presto
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. Als adviseur is hij betrokken bij de restauratie van de Hemony-beiaard
van de Zuidertoren te Amsterdam, waar hij met succes het oorspronkelijke stokkenklavier uit de
zeventiende eeuw wist terug te plaatsen.
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Maandag 14 augustus 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT
Midori Conneman
Beiaardier van Moordrecht

1. Géo Clément 1902-1969
Impromptu pour carillon
2. Pytro Tchaikovsky 1840-1893		
April op.37a nr.4			
3. Fritz Kreisler 1875-1962
Rondino on a Theme of Beethoven (Rondo in G WoO 41)
4. Johann Sebastian Bach 1685-1750
Drie delen uit de pastorale BWV 590
Pastorale
Musette
Air
5. Jean Gabriel-Marie 1852-1928
La Cinquantaine			
6. Staf Gebruers 1902-1970
Celtic Suite for Carillon		
Allegro Moderato
Allegretto Grazioso
Andante Maestoso
Allegro non troppo vivo
				
Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. Zij studeerde piano aan het Utrechts conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. In 2000 won zij de 3de prijs
in de Internationale Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (B). Als freelance-beiaardier speelt ze ook
in andere Europese landen en vervangt zij regelmatig in Gouda, Dordrecht en Amsterdam. Zij is
de beiaardier van Moordrecht.
Sinds 2004 heeft zij een eigen praktijk voor pianolessen in haar woonplaats Waddinxveen.
Sedert 2012 maakt ze deel uit van een duo piano/beiaard met shakuhachi (bamboe fluit), en ook
maakt ze kamermuziek met verschillende instrumenten.
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Maandag 21 augustus 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT
Rachel Perfecto (USA)

I

Volksliederen
Jos Lerinckx 1920-2000
Variaties over ‘Het waren twee conincskinderen’
Frank Steijns *1970
Fantasie over een Russisch volksliedje

II Romantische melodieën
Léo Delibes 1836-1891
Het Bloemenduet uit Lakmé
Frédéric Chopin 1810-1849
Nocturne, Opus 9 No. 2
Johannes Brahms 1833-1897
Intermezzo, Opus 118, No. 2
III Noord-Amerikaanse beiaardcomposities
Emilien Allard 1915-1977
Image No. 2
John Courter 1941-2010
Chanson Triste uit Suite No. 4				
IV Eigen variaties op volksliederen
Rachel Perfecto *1993
Prelude, Fuga en Toccata op ‘Het Loze Vissertje’
Slaap, Kindje, Slaap
Rachel Perfecto komt uit New York en studeerde muziek en astrofysica aan Yale University, waar
ze voor het eerst de beiaard leerde kennen. In haar eerste jaar werd ze lid van de Yale Guild of
Carillonneurs en begon ze haar beiaardstudies bij Ellen Dickinson. In juni 2015 werd ze ook lid
van de Guild of Carillonneurs in North America. Dankzij een studiebeurs van de Belgian American Educational Foundation studeerde Rachel vorig jaar aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef
Denyn’ te Mechelen waaraan ze in juni 2016 met de grootste onderscheiding afstudeerde. Voor
haar eindwerk schreef ze een handleiding over het arrangeren voor de beiaard. Tegenwoordig
studeert ze verder als masterstudent in musicologie aan de KU Leuven. Rachel is ook actief als
hoboïst, organist en dirigent.
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Maandag 28 augustus 20.15 uur
ZOMERAVONDCONCERT

Duo ‘Black & Beauty’
Lydia Zwart (beiaard) en Boudewijn Zwart (piano)

1. Boudewijn Zwart (*1962)
Catalaanse Volksliederen-Suite voor beiaard en piano
Prelude ‘Virolai’
Habanera ‘El Meu Avi’
Serenade ‘La Santa Espina’
2. Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Allegro (Deel III uit Trompetoncert in Es Hob. VII)
3. Boudewijn Zwart
Nederlandse Volksliederen-Suite voor beiaard en piano
Merck toch hoe sterck
O Nederland let op uw saeck
Slaet op den trommele
De boer had maar enen schoen
Allen die willen naar Island gaan
4. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Venetianisches Gondellied op. 30 nr. 6
5. Francisco Tárrega 1852-1909
Recuerdos de la Alhambra
6. Boudewijn Zwart
Een dierenverhaal voor beiaard en piano
Potpourri van internationaal gekende dierenliedjes
Duo ‘Black & Beauty’ wordt gevormd door Boudewijn Zwart en zijn dochter Lydia. Zij willen
als duo de beiaard op een verfrissende en vrolijke manier onder een breed publiek brengen.
Het programma van vanavond varieert van klassiek tot easy-listening, waarbij ook internationale volksliederen een belangrijk bestanddeel vormen. Lydia Mussche-Zwart studeerde klassiek
gitaar bij de Australische gitarist Peter Constant en piano bij de Russische pianiste Evelina
Vorontsova. Na beiaardstudie bij haar vader behaalde zij in 2011 het Bachelor-diploma aan Carillon Instituut Nederland te Dordrecht. Zij speelde jarenlang als gitariste mee in het Nederlands
Jeugd Gitaar Orkest o.l.v. Peter Constant . Lydia wordt zowel in binnen- als buitenland regelmatig gevraagd voor beiaardconcerten. Zij is als bestuurslid werkzaam binnen verschillende
carillonverenigingen en geeft beiaardvoorstellingen en lezingen voor jong en oud.
Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam
en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier in meerdere
plaatsen en daarnaast werkzaam als organist, pianist en componist. Onder de titel ‘Bell Moods’
reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen rijdend Concert Carillon en treedt hij op in
samenspel met verschillende muziekformaties (zie ook www.bellmoods.com).
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Zaterdag 2 september 20.00 uur
EXTRA CONCERT IN DE DORPSKERK
VAN MOORDRECHT
19.15 uur
20.00 uur
		
		
		
		
		

Inleidend beiaardconcert door Boudewijn Zwart
Feestelijk familie-concert in de Dorpskerk
door het Campana Consort:
Alexander Paperny (balalaika)
Vladimir Skliarenko (hobo)
Elena Lelchuck (piano)
Boudewijn Zwart (kamerbeiaard)

In samenwerking met de stichting Torenmuziek Moordrecht, wordt de serie Torenmuziek Gouda dit jaar feestelijk afgesloten met een familie-concert in de Dorpskerk
te Moordrecht. Centraal staat de uitvoering van ‘De Schilderijen-tentoonstelling’ van
de Russische componist Modest Moessorgsky (1839-1881). Moussorgsky schreef het
werk, bestaande uit 16 stukken voor piano, naar aanleiding van een bezoek aan een
tentoonstelling van het werk van Viktor Hartmann. Van de 16 delen hebben er 10
betrekking op de schilderijen. De andere zes delen zijn zogenaamde promenades, die
dienen als leidmotief voor de wandeling tussen de schilderijen door.
De musici van het Campana Consort hebben gezamenlijk de pianoversie aangepast
aan de bezetting van het ensemble. Niet eerder klonk het werk in een versie voor kamerbeiaard, piano, hobo en balalaika. De jonge kunstenares Irma Zwart uit Den Haag,
heeft zich door de Schilderijententoonstelling van Moussorgsky laten inspireren door
het digitaal tekenen van een tiental schilderijen die haar persoonlijke weergave zijn
op wat zij bij de muziek en de onderwerpen voelt. Tijdens de uitvoering van de Tentoonstelling, zullen de digitale schilderijen vertoond worden.
Het Campana Consort is opgericht door Boudewijn Zwart. Het ensemble trad eerder
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 vanavond uit Vladimir Skliarenko (hobo), Elena Lelchuck (piano), Alexander Paperny (balalaika) en Boudewijn Zwart (kamerbeiaard).
Naast de ‘Schilderijententoonstelling’, brengen zij een wervelend programma met
toegankelijke muziek, waarin klassieke muziek de boventoon voert, maar waar ook
uitstapjes worden gemaakt naar (Russische) volksmuziek.
Het concert in Moordrecht is geschikt voor het hele gezin. Van harte aanbevolen.
TOEGANG GRATIS !
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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)
____________________________________________________________________
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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TORENMUZIEK GOUDA 2017
SINT JANSTOREN

Maandag 24 juli

20.15 uur

Boudewijn Zwart (Gouda)

Maandag 31 juli

20.15 uur

David van Amstel (Duitsland)

Maandag 7 augustus

20.15 uur

Gideon Bodden (Amsterdam)

Maandag 14 augustus

20.15 uur

Midori Conneman (Moordrecht)

Maandag 21 augustus

20.15 uur

Rachel Perfecto (USA)

Maandag 28 augustus

20.15 uur

Duo ‘Black & Beauty’ (piano en carillon)

EXTRA CONCERT:
Zaterdag 2 september 20.00 uur
		
		
		

MOORDRECHT DORPSKERK
Campana Consort
Schilderijententoonstelling van Moussorgsky
Kamerbeiaard, Balalaika, Hobo en Piano

Luisterplaatsen:
Achter de kerk, tuin van het Catharina Gasthuis, Museumtuin, de Molenwerk,
achter de Vischmarkt, de Koster Gijzensteeg en diverse binnentuinen en hofjes.

