B e i a a r d c o n c e r t e n
TORENMUZIEK DORDRECHT ZOMER
Hoor, de toren zingt, zegt een kind,
dat beneden in de oude straten speelt
met zijn gedachten
en de tijd even stil doet staan met zijn blijdschap

VOORWOORD

To re n m u z i e k D o rd re c h t 2 0 1 3
Burgemeester A. Brok
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Reeds vanaf 1965 is de toren van de Grote Kerk
het klankrijke middelpunt van de traditionele
zomeravondconcerten in de Dordtse binnenstad. De 67 bronzen klokken van de imposante
beiaard worden via het stokkenklavier bespeeld
door een met zorg uitgezochte verzameling van
beiaardiers uit binnen- en buitenland.
Een vaste kern van luisteraars weet de weg te
vinden naar de bankjes op de Pottenkade en het
Maartensgat, waar gratis programmaboekjes
worden uitgedeeld. Anderen geven de voorkeur
aan het luisterend wandelen door de stille
steegjes en straten rondom de Dordtse Dom.
Van omwonenden weet ik dat zij speciaal het
raam openzetten en op deze manier hun eigen
‘eerste rang’ -plaatsen innemen. Na afloop is het
mogelijk de uitvoerende musici te ontmoeten
in de torenhal en met jong en oud na te praten
in de sfeervolle ambiance van ‘t Klockhuys.
Zoals gebruikelijk is bij sommige concerten het

beiaardspel te beluisteren in combinatie met
andere muziekinstrumenten. Dat kan variëren
van het spectaculaire Canto Ostinato van Simeon
ten Holt in de versie voor piano en beiaard, tot
de stemmige Methamorphoses van Philip Glass
in samenspel met accordeon. Ook het Familieconcert op zaterdag 31 augustus met marimba’s,
vibrafoons en allerhande slagwerk zal veel
enthousiasme ontvangen. U vindt alle informatie
over de concerten in dit programmaboekje.
Wat mij betreft wordt de zomer van 2013 opnieuw een Dordts muziekfeest.
Ik wens de beiaardiers en overige muzikanten
veel inspiratie toe, en de concertbezoekers een
genoeglijk luisterplezier!
drs. A.A.M. Brok
Burgemeester van Dordrecht

AGENDA TORENMUZIEK DORDRECHT 2013
Donderdag 4 juli

Donderdag 22 augustus

19.45 uur
20.00 uur

19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Zomeravondconcert
Beiaardduo Black & Beauty (Dordrecht)
m.m.v. Jubal Torenmuziekblazers (Dordrecht)

Handluiden voor vrijwilligers
Zomeravondconcert
Gildas Delaporte (Geldrop)
				

Donderdag 29 augustus
Zaterdag 6 juli		
20.30 uur
21.00 uur

Improvisatie-concert
Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Grote Kerk / Big Rivers Festival
Jeroen en Sandra van Veen (piano)
Aart Bergwerff (orgel)
Boudewijn Zwart (reizende beiaard)
Canto Ostinato (Simeon ten Holt)

Donderdag 11 juli
19.45 uur
20.00 uur

19.15 uur
19.30 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Open Toren Concert
Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Methamorphoses (selectie) Philip Glass
20.15 uur
Torenhalconcert
Boudewijn Zwart (reizende beiaard)
Vincent van Amsterdam (accordeon)
Methamorphoses I -V Philip Glass
					

Zaterdag 31 augustus 13.00 uur - 16.00 uur
DORDTSE TORENMUZIEKDAG
m.m.v. Slagwerkers Tournai (Wallonië)
Diverse demonstraties Engels Wisselluiden

Handluiden voor vrijwilligers
Open Torenconcert
Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Composities van Johann Sebastian Bach

					

Donderdag 5 september
19.15 uur
19.30 uur
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Handluiden voor vrijwilligers
Open Toren Concert

Donderdag 18 juli
19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Zomeravondconcert
Toni Raats (Roosendaal)
					

20.15 uur

Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Torenhalconcert
Boudewijn Zwart (reizende beiaard)
Evelina Vorontsova (piano)
Canto Ostinato (Simeon ten Holt)

Donderdag 25 juli
19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Open Torenconcert
Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Composities van Edvard Grieg
				

Vrijdag 6 september
19.15 uur
19.30 uur
20.15 uur

Donderdag 1 augustus
19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Zomeravondconcert
Eddy Mariën (België)

Donderdag 31 oktober
19.00 uur

Donderdag 8 augustus
19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Open Torenconcert
Boudewijn Zwart (Dordrecht)
Populaire orgelwerken

Donderdag 15 augustus
19.45 uur
20.00 uur

Handluiden voor vrijwilligers
Zomeravondconcert
Gideon Bodden (Amsterdam)
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Handluiden voor vrijwilligers
Open Toren Concert
Boudewijn Zwart speelt: Psalmen Davids
Torenhal - pianoconcert
Boudewijn Zwart (piano)
Psalmen Davids

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart 		
(Dordrecht)
450 jaar Heidelbergse Catechismus

OPENINGSCONCERT

donderdag 4 juli
Lydia Zwart

Beiaardduo ‘Black & Beauty’
Torenmuziekblazers Jubal Dordrecht
19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert

Torenblazers Intrada
Beiaardduo

Gustav Peter 1893-1956
Circus Renz

Boudewijn Zwart

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Ly Cygne
Torenblazers Intermezzo
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04- 07

Toelichting
Een feestelijk openingsconcert waarin de beiaard
vierhandig en viervoetig wordt bespeeld door
vader en dochter Zwart. Als beiaardduo ‘Black &
Beauty’ treden zij regelmatig op in binnen- en
buitenland. Het repertoire van vanavond bestaat
uit populaire werken uit het licht-klassieke genre.
Lydia Zwart studeerde beiaard aan
Carillon Instituut Nederland en behaalde in 2011
te Dordrecht haar Bachelor-diploma voor beiaard.
Zij is adjunct-beiaardier van Zeewolde en heeft
een eigen concertpraktijk voor scholen in het basis-onderwijs en voor verzorgingstehuizen. Daarnaast geeft zij workshops in de creatieve sector.
Zie ook: www.lydiazwart.nl Boudewijn Zwart is
sinds 1993 stadsbeiaardier van Dordrecht.
De beiaard is vanavond te horen in samenspel
met een selectie koperblazers van Jubal drum &
bugle corps uit Dordrecht. Dit populaire muziekkorps werd in 1911 opgericht. Jubal geniet be-

Beiaardduo

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
Allegro uit Symphonie 40 in g
		
Francisco Tarrega 1852-1909
Recuerdos de Alhambra
Torenblazers Intermezzo
Beiaardduo

trad. Yougoslavië
Il tri motravie
		
Leon Jessel 1971-1942
Parademars der tinnen
soldaatjes
Torenblazers Postludium

Concert in samenwerking met Vereniging
‘Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht’

Na afloop van het concert:
ontvangst van de musici in de Torenhal,
waarna gratis consumptie.
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kendheid dankzij de wervelende straatoptredens
en professionele muziekshows. Diverse prijzen
werden in de wacht gesleept. In 2003, 2006 en
2009 werden zij Europees kampioen. Tournees
voerden het ensemble door Europa en Amerika.
In 2006 werd Jubal speciaal gehuldigd door de
burgemeester van Dordrecht. Voor uitgebreide
informatie zie: www.jubal.org De torenblazers
spelen hun eerste werk vanavond vanaf de
kleine torentrans. Daarna spelen zij naast de
speelkamer van de beiaardier, zodat hun spel
vanuit alle kanten van de beiaardzolder over
de binnenstad te horen is. Na afloop wacht het
publiek de musici op in de Torenhal en is er een
feestelijke bijeenkomst voor jong en oud.

BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART

donderdag 11 juli
Boudewijn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht
19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert
Thema: Drie solowerken van
Johann Sebastian BACH
1685-1750

1.

Partita I in Bes voor klavier
BWV 825
Praeludium - Allemande Corrente - Sarabande Menuet I & II - Giga

Intermezzo:

Johann Joachim QUANTS 1697-1773
Caprice III a flauto
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11- 07

Toelichting
De eerste partita werd in de Leipziger Post-Zeitungen als volgt aangekondigd: “De kapelmeester van
de Prins van Anhalt-Köthen en Director Chori Musici
Lipsiensis, de heer Johann Sebastian Bach, is voornemens om een verzameling klaviersuites te publiceren waarvan de eerste Partita al is gepubliceerd,
en waarvan, stap voor stap, de andere vervolgens
zullen verschijnen tot het werk compleet is, en op
die manier ter kennis zullen komen van de liefhebbers van klaviermuziek. Laat het duidelijk zijn dat
de auteur zelf de uitgever van het werk is.” Bach
zou nog 3 verzamelingen klaviermuziek met de titel
Clavier-Übung uitbrengen. De werken vormen een
hoogtepunt in Bachs muzikale creativiteit.
De vioolsolowerken van Bach behoren tot het standaardrepertoire van vele violisten. Bijzonder is dat
de werken vrijwel zonder aanpassingen gespeeld

2.

Partita II in d voor vioolsolo
BWV 1004
Allemanda - Corrente - Sarabanda
Giga - Ciaccona

Intermezzo:

Johann Joachim QUANTS
Caprice IV a flauto

3.

Suite IV in E voor luit
BWV 1006a
Prélude - Loure - Gavotte & Ron
deau - Menuet I & II - Bourrée Gigue

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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kunnen worden op beiaard. Slechts een enkele
maal zijn baslijnen toegevoegd, maar meestal zijn
de accoorden al harmonisch binnen de compositie zelf aanwezig. De tweede vioolpartita geniet
bekendheid vanwege het laatste deel. Dit is een
variatiereeks over een harmonisch accoordenschema. De variaties zijn in drie delen gegroepeerd, die
mogelijk de Goddelijke Drieëenheid symboliseren.
Of de Luitwerken van Bach ook werkelijk voor luit
bedoeld zijn, is niet zeker. Vermoedelijke speelde
Bach zelf geen luit en sommige delen zijn veel
beter speelbaar op klavier. Mogelijk dat Bach deze
werken bedoeld heeft voor het zogenaamde Luitklavecimbel. Bachs neef, Johann Nikolaus Bach,
was de uitvinder van luit-klavecimbels en Bach zelf
heeft een dergelijk instrument in bezit gehad. De
derde partita (of ook wel Suite), is oorspronkelijk
voor viool-solo gecomponeerd.
De partita’s worden tijdens dit concert afgewisseld
met twee fluitsolowerkjes van Bach’s tijdgenoot
Johann Joachim Quantz. Hierin zijn de kleinste
klokjes van de Dordtse beiaard te beluisteren.

BEIAARDCONCERT DOOR TONI RAATS

donderdag 18 juli
Stadsbeiaardier van Roosendaal
Toni Raats

19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert
Gevarieerd programma

1.

2.
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Intro
On A Old Dance (pavane)
Anonymous (Parish 16e eeuw
Sarabande (uit Cellosuite 1 BWV
1007) Johann Sebastian BACH 		
1685-1750
Toccatina
		
Joh.K.F. Fischer 1665-1746
Drie liederen van Wolfgang
Amadeus MOZART 1756-1791
Luci care, luci belle KV 346 / 		
An die Einsamkeit KV 340b 		
Daphne, deine Rosenwangen KV 46c

18- 07

7.

Duke Ellington 1899-1974
Sacred Concerts
Freedom / Almighty God /
The Shepherd / Come Sunday

8.

Royal Dutch
Adiós Nonino
Astor Piazolla 1921-1992
Titelsong van ‘Wij Alexander’
Jurre Haanstra *1952 &
Huub van der Lubbe 1962

9.

Populaire songs
See a Babbling Brook 		
trad. folk Music uit China
Perfect day 			
Lou Reed *1942
Sunny Rose valley fantasy		
Sunny-Bobby Hebb 1938-2010
The Rose-Amanda 		
McBroom *1947

Toelichting
3.

Willem VOGEL 1920-2010
Sonate voor beiaard (1959)
Rèveil - Air - Dans - Intermezzo - Fugato

4.

Joseph RHEINBERGER 1839-1901
Cantilene (uit Sonate XI opus 148)

5.

Hedendaagse beiaardmuziek
Soliloquy
		
John Courter 1942-2010
Abacus (2011)
		
Ludo Geloen *1962
Ne Regrette Rien (juni 2011) 		
Tom van Peer *1975

6.

Gitaarwerken van
Francisco Tárrega 1852-1909
Mazurka / Lagrima / Adelita /
Pavana /Gran ‘Nokia’Vals

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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Vanavond zit hij niet op een bankje aan het Maartensgat te luisteren naar het beiaardconcert in Dordrecht,
maar neemt Toni Raats zelf plaats achter de speeltafel
van de beiaard. Toni studeerde beiaard aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen (België) en concerteert in binnen- en buitenland. Hij is free-lance bespeler van de beiaard van de St. Martinuskerk te Halsteren
en stadsbeiaardier van Roosendaal. Daarnaast is hij
als organist verbonden aan het St. Alfonsuskoor en de
cantores van de Paterskerk te Roosendaal. Hij is vaste
begeleider van damesensemble Vivace en herenensemble Stramien en toetsenist van pin assignment,
een beginnende bluesband. Toni speelt vanavond een
gevarieerd programma met diverse beiaardwerken en
bewerkingen met een speciale betekenis in diverse
genres door de tijd heen. Vorig jaar is hij op tournee
geweest door Amerika en Canada, waar hij ondermeer
concerten gaf te Centralia, Chicago en Toronto. Daarnaast is hij actief als bedrijfsmaatschappelijk werker,
coach bij een grote arbodienst en houdt zich vooral
bezig met de aanpak van stress, burn-out, werkverandering, trauma- en verliesverwerking. Net als in muziek gaat het in dit werk om intonatie, contact, ritme,
improvisatie. Deze werkzaamheden in combinatie met
muziek geven over en weer veel inspiratie.

BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART

donderdag 25 juli
Boudewijn Zwart

12

Stadsbeiaardier van Dordrecht
19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert
Thema: Werken van Edvard GRIEG
1843-1907

1.

Peer Gynt-Suite, opus 46 nr. 1
Morgenstimmung
Åses Tod
Anitras Tanz
In der Halle des Bergkönings

25- 07

Toelichting
Met zijn fraaie harmonische muziek heeft de
Noorse componist Edvard Grieg een grote invloed
gehad op de muziek van Scandinavië. Als geen
ander wist hij de sfeer van het natuurlandschap
in klank om te zetten. Grieg schreef een pianoconcert en zeer vele kamermuziekwerken. In het
programma van vanavond klinken zijn bekendste
orkestwerken.
De Deense dramaticus Ludvig Holberg (16841754) wordt gezien als de grondlegger van de
Scandinavische literatuur en staat bekend als ‘de
Molière van het Noorden’. Ter gelegenheid van
zijn 200ste geboortedag vonden in 1884 verschillende festiviteiten plaats. In dit verband kreeg
Edvard Grieg de opdracht een compositie te
schrijven die wij heden nog kennen onder de titel
‘Aus Holbergs Zeit’. Het is wel duidelijk wat met
de titel wordt beoogd: Grieg grijpt terug op de

2.

Suite ‘Aus Holbergs Zeit’, opus 40
Praeludium
Sarabande
Gavotte
Air
Rigaudon

3.

Peer Gynt-Suite, opus 46 nr. 2
Der Brautraub
Arabischer Tanz
Peer Gynts Heimkehr
Solveigs Lied

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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compositietechnieken van de oude tijd en kiest
voor de Suite-vorm. Oorspronkelijk schreef Grieg
het werk voor piano-solo, maar spoedig volgde
een versie voor strijkorkest.
De ‘Peer-Gynt’-Suites vormen een selectie uit de
gelijknamige opera die Grieg op dertigjarige leeftijd schreef, naar een libretto van Hendrik Ibsens.
Het is programmatische muziek. In de eerste
Suite passeert een verkwikkende morgenstemming, een sombere dodenmars voor Ase, een
charmante dans van Anitra en een opzwepende
Noorse dans in de hal van de grottenkoning. In
de tweede Suite klinkt een adembenemende
bruidroof, een Arabische dans en een gepassioneerde terugkeer van Peer Gynt. De Suite eindigt
met een dromerig en lyrisch lied. In de virtuoze
beiaardbewerking worden onconventionele technieken toegepast om aan de sfeer van de muziek
zoveel mogelijk recht te doen.

BEIAARDCONCERT DOOR EDDY MARIËN

donderdag 1 augustus
Eddy Mariën

Stadsbeiaardier van Halle, Leuven,
Mechelen en Meisse
19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Beiaardconcert
Gevarieerd programma
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1.

Twee Preludes voor beiaard
Preludium 3
Matthias VAN DEN GHEYN 1721-1785
Preludium in d Jef DENYN 1862-1941

2.

Twee maal de liefde
Love theme (The Godfather)		
Nino ROTA 1911-1979
Für Elise				
Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827

01- 08

Toelichting
Eddy Mariën bekleedt de eervolle positie van
stadsbeiaardier te Mechelen. Op deze toren
vierde niemand minder dan Jef Denyn zijn grote
successen en speelden illustere beiaardiers.
Mechelen is nog steeds een belangrijk centrum
voor de beiaardkunst. Dit komt niet in de laatste
plaats door de beroemde beiaardschool, waar
internationale studenten de opleiding tot beiaardier volgen. Eddy is als docent aan deze school
verbonden. Het programma van vanavond heeft
dan ook een Mechelse inslag, met composities
van Denyn, Nees, Van den Broek, Rottiers en
van de concertgever zelf. En niet te vergeten de
compositie van Ludwig van Beethoven, wiens
voorouders Mechelse wortels hebben (daarom
niet ‘von’, maar ‘van’). Ter afwisseling klinken
gevarieerde werken uit de klassieke tijd en uit de
musical- en filmindustrie.

3.

Twee fantasieën voor beiaard
Fantasia I Staf NEES 1901-1965
Fantasia op Ite missa est van Pasen
Piet VAN DEN BROEK 1916-2008

4.

Twee serenades
Serenade opus 3 nr. 5		
Joseph Haydn 1732-1809
Moonlight serenade
Glenn Miller 1904-1944
					
5.
Twee eigen composities van
Eddy MARIËN *1962
Lux aeterna			
Campana ragtime
				
6.
Twee Broadway shows
I feel pretty (West Side Story)		
Leonard BERNSTEIN 1918-1990
Summertime (Porgy and Bess)		
George GERSHWIN 1898-1937
7.

15

Twee vertelsels voor beiaard van
Jef ROTTIERS 1904-1985
Ballade				
Sprookje

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.

BEIAARDCONCERT DOOR BOUDEWIJN ZWART

donderdag 8 augustus
Boudewijn Zwart

Stadsbeiaardier van Dordrecht
19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert (open torenconcert)
Thema: Populaire orgelwerken

1.

Johann Sebastian BACH 1685-1750
Toccata et Fuga in d BWV 565

2.

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
1809-1847
Variaties over ‘Het gebed des
Heeren’ (uit: Sonata VI opus 65)

3.
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Samuel WESLEY 1766-1837
Air & Gavotte			
		
4.
Jacques Nicolaas LEMMENS 1823-1881
Fanfare			

08- 08

Toelichting
De functie van stadsbeiaardier was vroeger dikwijls
verbonden met die van stadsorganist. Hoewel de
instrumenten beiaard en orgel vanwege de bespelers en vanwege de aanwezigheid van een pedaal
verwantschappen met elkaar hebben, houdt de
vergelijking daarmee feitelijk op. Vanwege de
aanslaggevoeligheid vertoont de beiaard eerder
overeenkomsten met de piano. Toch is het wel
interessant om orgelwerken uitgevoerd te horen op
beiaard. Niet om daarmee het orgel te willen overtreffen, want wat origineel voor een muziekinstrument geschreven is, blijft in de meeste gevallen
ook het best op dat instrument klinken. Toch kunnen juist de dynamische klankmogelijkheden van
de beiaard, andere facetten van de orgelwerken
uitlichten. Vanavond een programma met populaire orgelwerken. Uiteraard de beroemde Toccata
en Fuga in d van Bach, maar ook geliefde orgel-

5.

Josef Gabriel RHEINBERGER 1839-1901
Cantilène (uit Orgelsonate XI opus 148)

6.

William Ralph DRIFFILL 1870-1922
Toccata in f
(uit: Suite I in f-minor opus 14)

7.

Théodore DUBOIS 1837-1924
Toccata in G
		
		
8.
Léon BOËLLMANN 1862-1897
Toccata
(uit: Suite Gothique op. 25)
9.

César FRANCK 1822-1890
Andantino in g			

10.

Jan Zwart 1877-1937
Fantasie & Toccatine over Psalm 33

Na afloop van het concert:
17

ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.

werken van de Duitse componisten Mendelssohn
en Rheinberger, de Franse componisten Franck,
Dubois en Boëllmann en de Engelse componisten
Wesley en Driffill. Tenslotte een populair orgelwerk
van Jan Zwart, de grootvader van de concertgever
van vanavond.
Voor het publiek is er gelegenheid het concert te
volgen bij de speeltafel van de beiaard.

BEIAARDCONCERT DOOR GIDEON BODDEN

donderdag 15 augustus
Gideon Bodden

18

Stadsbeiaardier van Amsterdam,
Hilvarenbeek en Schoonhoven
19.45 uur

Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

Beiaardconcert
Gevarieerd programma

1.

Gaston FEREMANS 1907-1964
uit: Sonatine voor Beiaard (1959)
Sprookje
Lamento

2.

Robert LANNOY 1915-1979
Twee composities voor beiaard
Prélude No I pour carillon (1935)
Ballet des petits canards (1953)

15- 08

Toelichting
In het vlaams-romantische beiaardrepertoire neemt
de muziek van Gaston Feremans ten onrechte een
minder bekende plaats in. In het Sprookje wordt
op smaakvolle wijze gebruik gemaakt van een 5/4
maatsoort. Robert Lannoy maakte deel uit van de
eminente beiaardiers-dynastie Lannoy, rondom het
noord-Franse Saint Amand-les-Eaux. Slechts een
drietal korte beiaardcomposities is van hem bekend.
Pieter Hermsen groeide op in Hilvarenbeek en
studeerde compositie aan het conservatorium van
Tilburg. Hij schreef in 1988 voor de aardigheid deze
Fantasie. Jammer genoeg is er nooit een vervolg op
ontstaan, want de combinatie van romantische lyrische melodiek, heftige ritmiek en virtuoos passagewerk, maakt van deze compositie een fijn stuk om te
beluisteren en om te spelen. De eigenzinnige muziek
van Werner van Cleemput wordt niet beteugeld door
een overdreven stijlvastheid of door allerlei deftige
muzikaaltechnische voorschriften. Deze muziek ligt

3.

Sergeï RACHMANINOV 1873-1943
Vocalise Opus 34, nr. 14

4.

Pieter HERMSEN *1961
Fantasie voor Beiaard (1988)

5.

Werner van CLEEMPUT 1930-2006
1 Sonnerie en 1 Bis (1973)

6.

Henk BADINGS 1907-1987
Suite I voor beiaard (1943)
Praeludium / Air / Rondo
(originele versie)
Preludio e Arioso voor beiaard
(1977)

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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lekker in het gehoor, èn is onvoorspelbaar, ènzorgt voor een ware heksenketel aan klank in het
afsluitende ‘Bis’, dat een soort perpetuüm mobile is.
De Nederlandse componist Henk Badings koesterde
een uitgesproken liefde voor de beiaard. Nadat zijn
tijdens de oorlog gecomponeerde Eerste Suite en de
daaropvolgende sonates en suites voor beiaard zelden werden uitgevoerd, en in die zeldzame gevallen
meestal ook nog onder de maat, na teleurstellende
ervaringen in Mechelen, was Badings in de jaren
1970 tot het inzicht gekomen dat er uit een beiaard
niet te halen was wat hij zo graag had willen horen.
De toenmalige beiaardiers konden het niet aan en
voelden er ook weinig voor. Totdat Henk Badings de
Dordtse stadsbeiaardier Jaap van der Ende ontmoette
en merkte dat deze precies
datgene deed wat Badings zo graag had willen
horen: ongeremd expressief en virtuoos beiaardspel.
Dit zette Badings aan tot het schrijven van
misschien wel zijn beste beiaardcompositie: Preludio
e Arioso. Deze compositie biedt een doorontwikkelde
sopraanstem die uiterst expressief de kleinere
klokken van de beiaard inzet voor een lyrische zang
die geen mens ooit eerder door kleine klokjes vanuit
een toren heeft horen zingen.

BEIAARDCONCERT DOOR GILDAS DELAPORTE

donderdag 22 augustus
Gildas Delaporte

Stadsbeiaardier van Geldrop, Oudewater
en Schijndel
19.45 uur Kaapstandzolder (130 treden)
Handluiden voor vrijwilligers
20.00 uur Beiaardconcert
Gevarieerd programma
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1.

Gioacchino Antonio ROSSINI 1792-1868
Ouverture “Il barbiere di Siviglia”

2.

Gaetano Domenico Maria DONIZETTI
1797-1848
Romanza una furtiva lagrima
Cavatina
(Uit de Opera “Elisir d’amor”)

22- 08

Toelichting
Gildas Delaporte, is sinds 1988 in Nederland.
Hij komt oorspronkelijk uit Dijon (Frankrijk) waar
hij als beiaardier van de kathedraal werkzaam
was. In Nederland studeerde hij aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, waar hij in
1991 zijn diploma behaalde. Naast zijn beiaardstudie studeerde hij tevens contrabas aan het
Utrechts conservatorium. Hij is sinds 1990 als
contrabassist bij het Brabants Orkest werkzaam
en geeft de laatste jaren leiding aan educatieve projecten. Hij is regelmatig te horen op
verschillende podia in Nederland en buitenland
als orkestmusicus maar ook bij verschillende
kamermuziek festivals. Als beiaardier is Gildas
niet minder actief. Hij is stadsbeiaardier van
Oudewater en bespeelt wekelijks de beiaarden
van Schijndel en Geldrop.
Vanavond speelt hij een gevarieerd programma

3.

Giacomo Antonio PUCCINI 1858-1924
Un beldi
(Uit de Opera “Madam Butterfly”)
Vissi d’arte
(Uit de Opera “La Tosca”)

4.

Henk BADINGS 1907-1987
Suite III voor beiaard
I Preludium
II Scherzo
III Air
IV Passacaglia

5.

Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
(Uit Vioolconcert IV in D KV 218)
II Andante cantabile
III Rondo

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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met bekende operamuziek van Italiaanse
componisten en met twee delen uit het vierde
vioolconcert van Mozart. Het werk van Badings
is oorspronkelijk voor beiaard gecomponeerd.

BEIAARDCONCERT EN TORENHALCONCERT

donderdag 29 augustus
Boudewijn Zwart

Boudewijn Zwart (torenbeiaard &
reizende beiaard)
Vincent van Amsterdam (accordeon)
19.15 uur

Handluiden voor vrijwilligers

19.30 uur

Open Toren Concert
Boudewijn ZWART (Dordrecht)
Methamorphoses (selectie)
Philip GLASS

20.15 uur

Torenhalconcert
Boudewijn ZWART
(reizende beiaard)
Vincent VAN AMSTERDAM
(accordeon)
Methamorphoses I - V Philip GLASS
Thema: ‘GLASS IN BRONZE’
Werken van Philip GLASS *1937
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29 - 08

Toelichting
Onder de titel GLASS IN BRONZE geeft Boudewijn
Zwart regelmatig concerten waarin hij muziek
speelt van Philip Glass, maar dan bewerkt voor
beiaard. Met name de vijf Methamorphoses
lenen zich heel goed voor uitvoering op beiaard. Vanavond klinkt eerst een selectie op de
torenbeiaard. Het publiek mag in de toren heb
beiaardspel van nabij volgen. Daarna volgt een
concert in de Torenhal waar deze muziek te
horen is in een bewerking voor reizende beiaard
in samenspel met accordeon.
Philip Glass studeerde aan de Julliard School of
Music te New York en volgde daarna lessen in
Parijs bij Nadia Boulanger. In 1966 reisde hij
naar Noord-India, waar hij in contact kwam met
Tibetaanse vluchtelingen. Hij noteerde Indische
muziek in Westerse notatie. Dat heeft grote
invloed gehad op de persoonlijke ontwikke-

1.

Opening
Uit: ‘Glassworks’

2.

Metamorphosis (integraal)
Metamorphosis I
Metamorphosis II
Metamorphosis III
Metamorphosis IV
Metamorphosis V

3.

Closing
Uit: ‘Glassworks’

Vincent van Amsterdam
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ling van zijn muziekstijl. Hij is een belangrijke
vertegenwoordiger van de zogenaamde ‘minimal
music’. Dit is muziek waarvan de kracht vooral
ligt in het herhalen van harmonische patronen
en melodische motieven. Bij Glass speelt vooral
de harmonie een belangrijke rol, waardoor deze
muziek aangenaam is voor een breed publiek.

Philip Glass

TORENMUZIEKDAG DORDRECHT

zaterdag 31 augustus
Boudewijn Zwart
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FAMILIE-CONCERT
13.30 uur

FAMILIE-CONCERT (kerkplein Grote Kerk)
Boudewijn Zwart (reizende beiaard)
Groupe Percussions de Tournai		
(slagwerkgroep)

14.30 uur

Open torenconcert (met rondleiding)
Klokluiden voor vrijwilligers

15.30 uur

Demonstraties Engels wisselluiden in
’t Klockhuys o.l.v. Paul de Kok

31- 08

Een feestelijke dag voor het hele gezin. Boudewijn Zwart bespeelt zijn reizende beiaard in
samenspel met de slagwerkgroep uit Tournai
(Frankrijk). De GROUPE PERCUSSIONS DE TOURNAI
werd opgericht in 1983 door Gérard Caucheteux,
leraar slagwerk aan het Conservatorium van
Doornik (Tournai) en solist bij deFilharmonie
(Antwerpen). Al gauw verwierf het jonge ensemble bekendheid in eigen land. Sedert 1992 treedt
het orkest vrijwel jaarlijks op in de belangrijkste
kuststeden en toeristische pleisterplaatsen van
Zuid-Frankrijk, o.m. het Festival van Avignon
(2010). Op uitnodiging van Jeugd &Muziek
trokken ze in 2001 naar China, met concerten
te Xi’an en Beijing. Na afloop van het concert
wordt een open torenconcert gegeven, waarin
een kijkje wordt gegund in de keuken van de
beiaardier. Ook bestaat de mogelijkheid zelf de
zware klokken van de Dordtse Dom te luiden.
Aansluitend zullen onder leiding van Paul de Kok

demonstraties worden gegeven van het Engels
wisselluiden, op de acht bronzen klokken van ’t
Klockhuys, het kleine gebouwtje tegenover de
toren-ingang.
De groupe percussions de Tournai

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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BEIAARDCONCERT EN TORENHALCONCERT

donderdag 5 september
Boudewijn Zwart

Boudewijn Zwart (torenbeiaard &
reizende beiaard)
Evelina Vorontsova (piano)
19.15 uur

Handluiden voor vrijwilligers

19.30 uur

Open Toren Concert
Boudewijn ZWART (Dordrecht)

20.15 uur

Torenhalconcert
Boudewijn ZWART (reizende beiaard)
Evelina VORONTSOVA (piano)
Thema: ‘CANTO OSTINATO’
Simeon TEN HOLT 1923-2012
arrangement voor beiaard en piano
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05- 09

Toelichting
Na zijn studie bij de Bergense componist Jacob
van Domselaer vertrok de Nederlandse componist
Simeon ten Holt in 1949 naar Parijs, waar hij aan
de École Normale de Musique de Paris lessen
volgde bij Arthur Honegger en Darius Milhaud.
Zijn doorbraak kreeg hij met de compositie Canto
Ostinato, waar hij van 1975 tot 1979 aan werkte.
Het is in Nederland een populair pianowerk en
nog steeds geliefd bij een breed publiek. ‘Minimal
Music’ is de benaming van repetitieve muziek. Het
genre is vooral in de jaren ’60 ontwikkeld. Belangrijkste vertegenwoordigers van de minimal music
zijn de componisten La Monte Young, Steve Reich,
Terry Riley en Philip Glass. Het werk van andere
componisten zoals Simeon ten Holt, Arvo Pärt, John
Adams en Yann Tiersen is eveneens gebaseerd
op de repetitieve muziek. Repetitieve muziek is
een reactie op de doorwerkingstechnieken van de
Westerse muziek. Waar in de Westerse muziek de

tonen een onderlinge relatie, structuur en opbouw
hebben, wordt dat in de repetitieve muziek achterwege gelaten. Door het eindeloos herhalen van
motieven, worden kleine subtiele details en veranderingen plotseling als gewichtig ervaren en kan
de luisteraar zelf naar eigen believen melodielijnen
en ritmische patronen ontdekken. Bij vermoedelijk
geen ander muziekgenre ligt het acceptatievermogen zo ver uiteen als bij repetitieve muziek: óf
men stoort zich mateloos aan de eeuwigdurende
irritante herhalingen, óf men geeft zich eraan
over als een weldadig meditatief bad van rust en
sereniteit. Hoewel Canto Ostinato meestal klinkt in
grote bezettingen, is vanavond gekozen voor een
kleinschalige uitvoering voor piano en beiaard.

Simeon ten Holt

Evelina Vorontsova

Na afloop van het concert:
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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BEIAARDCONCERT EN TORENHALCONCERT

vrijdag 6 september
Boudewijn Zwart (torenbeiaard &
reizende beiaard)
19.15 uur

Handluiden voor vrijwilligers

19.30 uur

Open Toren Concert
Boudewijn Zwart speelt:
Psalmen Davids

20.15 uur

Torenhal - pianoconcert
Boudewijn Zwart (piano)
Psalmen Davids

Toelichting
Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag gaf
Boudewijn Zwart vorig jaar een jubileumconcert.
Hoewel hij vooral bekendheid geniet als beiaardier, debuteerde Boudewijn met een piano-cd.
Deze cd bevat eigen composities die gebaseerd
28

06- 09

zijn op de eeuwenoude psalmmelodieën van
het Geneefse Psalter (1539-1562). Zwart maakte
een studie van de verschillende muziekstijlen
en liet zich inspireren door componisten uit de
barokke en klassieke tot impressionistische en
vroegmoderne perioden. Vanavond klinken
eerst improvisaties over een aantal psalmen op
de beiaard. Het publiek mag in de toren bij de
beiaardier aanwezig zijn en ook zelf verzoeken
indienen van psalmen waarover geïmproviseerd
zal worden. Daarna vervolgt Boudewijn Zwart
het concert met een uitvoering van een aantal
piano-bewerkingen van de psalmen. Dit concert
is te beluisteren in de Torenhal. De cd is na afloop
tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar.

VERKRIJGBAAR IN ‘T KLOCKHUYS
CD TORENMUZIEK DORDRECHT VOL. 3
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen het
complete beiaardoeuvre van de componist Kors
Monster op de beiaard van de Grote Kerktoren te
Dordrecht. Prijs € 15,- + € 2,50 porto,
verkrijgbaar o.v.v. ‘CD-Vol. 3’.
CD TORENMUZIEK DORDRECHT VOL. 4
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen het
complete beiaardoeuvre van de Nederlandse componist Albert de Klerk op de beiaard van de Grote
Kerktoren te Dordrecht. Prijs € 15,- + € 2,50 porto,
verkrijgbaar o.v.v. ‘CD-Vol. 4’.
CD TORENMUZIEK DORDRECHT VOL. 5
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen
de belangrijkste beiaardcomposities van de
Nederlandse componist Henk Badings op de beiaard van de Grote Kerktoren te Dordrecht. Prijs
€ 15,- + € 2,50 porto, verkrijgbaar o.v.v. ‘CD-Vol. 5’.
CD TORENMUZIEK DORDRECHT, VOL. 6
‘Beiaardwerken van Staf Nees (1901-1965)’
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen de
belangrijkste composities van de Vlaamse beiaardier en componist Staf Nees op de beiaard van de
Grote Kerkstoren te Dordrecht. Dit is de eerste CD
met het gerenoveerde en uitgebreide carillon.
Prijs € 15,- + € 2,50 porto, o.v.v. ‘CD-Vol. 6’.
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CD TORENMUZIEK DORDRECHT, VOL. 7
Henry Groen en Boudewijn Zwart spelen zowel
solistisch als in formatie van het Nederlands
Carillon Duo bewerkingen van composities van J.S.
Bach en W.A. Mozart. De CD opent met het zesgelui van de Dordtse Dom. Prijs € 15,- + € 2,50 porto,
verkrijgbaar o.v.v. “CD-Vol. 7”.
CD TORENMUZIEK DORDRECHT, VOL. 8
Boudewijn Zwart speelt Vlaamse beiaardwerken
van Jef Denijn, Jef van Hoof, Jos Lerinckx e.a.
Prijs € 15,- + € 2,50 porto, verkrijgbaar o.v.v.
“CD-Vol. 8”.
CD TORENMUZIEK DORDRECHT, VOL. 9
Boudewijn Zwart speelt de Preludes van Van den
Gheyn en Volckerick. Prijs € 15,- + € 2,50 porto,
verkrijgbaar o.v.v. “CD-Vol. 9”.

CD TORENMUZIEK DORDRECHT, VOL. 10
Boudewijn Zwart speelt op de beiaard van Dordrecht,
de belangrijkste composities van de Amerikaanse
componist en beiaardier Ronald Barnes. Prijs € 15,+ € 2,50 porto, verkrijgbaar o.v.v. “CD-Vol. 10”.
Bovenstaande CD's zijn verkrijgbaar door overmaking op
ING-bank 7666749 t.n.v. stichting ’Torenmuziek Nederland’,
’t‑Klockhuys, Lange Gelderse Kade 4, Dordrecht.
Tevens verkrijgbaar na afloop van de Torenmuziekconcerten.

NIEUWS UIT ‘T KLOCKHUYS

HENRY GROEN
Als u mij vraagt naar een bijzonder moment in
het afgelopen jaar, dan noem ik de 55-ste
verjaardag van Henry Groen. Henry was
jarenlang mijn muzikale partner. Wij studeerden
gelijktijdig aan de beiaardschool en zijn sindsdien
in muzikaal opzicht onafscheidelijk geweest. We
waren samen als stadsbeiaardier aangesteld in
Dordrecht, Ede en Gouda. Met ons vierhandig
beiaardspel vormden wij het Nederlands Carillon
Duo. Dankbaar gebruik maakten wij van onze
kleurrijke achternamen. Voor de grap ging Henry
dan steevast gekleed in ‘t zwart en ik in ‘t groen.
Dat leidde tot hilarische situaties. Eens speelden
we een concert in Brugge. Het locale krantje had
ons concert aangekondigd onder de titel ‘Groen
en Zwart spelen op de markt’. Alle omliggende
cafés zouden ons beiaardconcert via een videocircuit uitzenden, zodat het spel beneden niet
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Toch blijft hij nog steeds de bedachtzame en
vriendelijke man die hij altijd al was. Ter gelegenheid van zijn 55-ste verjaardag, kreeg hij
van familie en vrienden twee varkentjes voor de
boerderij, met de toepasselijke namen Bach en
Mozart. Mijn bijdrage bestond in het meebrengen van mijn reizende beiaard. Daarmee kreeg
Henry de kans op een echte beiaard te spelen.
Routineus nam hij plaats achter de speeltafel.
Met zichtbaar en hoorbaar plezier beroerde hij
de toetsen. Het had ritme en harmonie. Het had
gevoel.
Wat deerde het dat zijn spel niet meer die
virtuositeit had die hij ooit aan de dag legde?
Een anonieme spreuk luidt:
‘Wij moeten de muziek van het leven leren horen.
Niet de wanklanken’.

alleen te horen, maar ook te zien zou zijn.
Nou, dat hebben wij geweten! Nooit kwam
zoveel publiek naar ons concert. Maar wat bleek?
Groen en zwart zijn de kleuren van de plaatselijke voetbalclub en daarom stond het plein vol
voetbalfans. Gelukkig viel onze versie van de
Bolero van Ravel toch nog in de smaak en kon
men de humor van dit misverstand wel inzien.
Aan onze samenwerking kwam abrupt een
einde. In 2003 veranderde Henry’s leven
drastisch vanwege een hartstilstand.
Door zuurstofgebrek werd onherstelbare hersenschade aangericht. Van een erudiete persoonlijkheid, die zowel op muziekgebied als op het
theologische vlak zijn sporen had verdiend,
veranderde Henry in iemand met voornamelijk
geestelijke beperkingen. Na diverse omzwervingen heeft hij nu zijn plek gevonden in een
verpleegtehuis nabij Den Dolder. De omstandigheden in acht genomen, heeft Henry het daar
naar zijn zin. Hij luistert graag muziek, geniet van
de natuur en verzorgt met plezier de dieren in de
kinderboerderij. Het kortetermijngeheugen laat
hem in de steek en hij is snel vermoeid.
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WISSELLUIDEN DORDRECHT

Regelmatig bezoeken Engelse wisselluiders de
stad Dordrecht. De acht Van Bergen-klokken in
’t Klockhuys zijn inmiddels spraakmakend.
Alle luiders uiten hun lof over de uitzonderlijke
kwaliteit van zowel de klokken als van de gehele
door Paul de Kok vervaardigde luidinstallatie.
Nog steeds is Dordrecht de enige plaats op het
vasteland van Europa waar men kan wisselluiden. Inmiddels hebben 148 verschillende
personen de klokken geluid. De klokken zijn naar
schatting meer dan 900.000 keer in beweging geweest. Wanneer men alle wiskundige
combinaties die er mogelijk zijn voor het aantal
klokken luidt, noemt men dat een peal. Een volledige peal met de acht klokken in ’t Klockhuys
duurt ca. 8 ½ uur. In de meeste gevallen luiden
de Engelse bezoekers één of twee kwart-peals
per bezoek (van ongeveer 2 ½ uur), zodat ook
andere bezienswaardigheden van Dordrecht
kunnen worden bekeken. Van het luiden van alle
peals (of delen daarvan) wordt melding gemaakt
in de Ringing World, een internationaal tijdschrift
waarin alle luidactiviteiten van de ruim 60.000
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internationale wisselluiders nauwkeurig worden
gedocumenteerd. Op zaterdag 15 juni 2013 is
in Dordrecht een peal geluid van vijf uur en vijf
minuten. Het betrof hier 10.388 variaties die
speciaal voor deze gelegenheid werden
gecomponeerd en voortaan officieel te boek
staan onder de methode ‘Dordrecht Aliance
Major’. Naast de acht luiders (waaronder ook de
Nederlanders Paul en Harm-Jan de Kok), controleerden uit Engeland afkomstige ‘inspecteurs’ of
alles volgens de strikte regels werd uitgevoerd,
zonder fouten of haperingen. In uiterste concentratie werd de compositie foutloos uitgevoerd.
Een prestatie van formaat die met trots in de
Ringing World zal worden gepubliceerd.
Irma Zwart maakte bijgaande cartoon over dit
gebeuren. Van dit evenement zal binnenkort een
peal-bord worden opgehangen in ’t Klockhuys.
Tijdens de Dordtse Torenmuziekdag op
zaterdag 31 augustus worden demonstraties
gegeven van het wisselluiden en mogen
vrijwilligers zelf proberen een klok te luiden.
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Illustratie: Irma Zwart

INFORMATIE TORENMUZIEK DORDRECHT
Wekelijkse bespelingen
Vrijdag
12.00 - 13.00 uur
Zaterdag
14.30 - 15.30 uur
open-torenconcert

Central European Association of Change
Ringers
Paul de Kok
Kattestaart 19, 2954 AC Alblasserdam
078 - 6912199

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

Colofon
Torenmuziek Dordrecht wordt georganiseerd
in opdracht en met subsidie van de gemeente
Dordrecht
Organisatie:
Stichting Torenmuziek
Nederland
Foto’s:
Herman A. van Duinen
Hans Breuer, Paul de Kok,
Boudewijn Zwart, Piet Mes
DTP:
Esther van den Dool
Drukwerk:

Drukkerij RAD, Dordrecht

Met dank aan: Ton Berkhout,
Erik Krabbenbos

BLIJF NIET ANONIEM
Blijf niet anoniem,
word lid van de Dordtse Beiaardkring
U ontvangt dan jaarlijks het programmaboekje met bijbehorende affiche 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.
Ik ontvang als welkomstgeschenk het boekje ‘Torenklanken’

Naam

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

Adres

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

Postcode

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

Woonplaats

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

Telefoon

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

Handtekening:........................................................................................................................................
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Dordtse Beiaardkring
t.a.v. Drukkerij RAD
Postbus 9035
3301 AA Dordrecht
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LUISTERPLAATSEN

1

tijdens torenmuziek
1

Langs de Oude Maas in Zwijndrecht

2

Banken aan het Maartensgat

3

Tuin aan het water - Maartensgat 4

4

Het historisch havenkwartier

5

Banken op de Pottenkade / Steigers langs
de Voorstraat

6

Molenstraatje - binnenpleintje

7

Pelserstraat en -brug

- Op de Kaapstandzolder van de toren 130 treden hoog
afloop
vanhoog
het concert:
- Op de torentransNa
- 275
treden
ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis koffie of thee in ‘t Klockhuys.

3
2

4

5

6
7

BEZOEK DE GROTE-KERKSTOREN
tijdens concerten gratis entree

VISIT THE CATHEDRAL TOWER
during carillon-recitals free entrance

AANTAL TRAPTREDEN:
NUMBER OF STEPS:

275

TRANS: uniek panorama
GALLERY: unique panorama

271

HORLOGE: uurwerk uit 1626
CLOCK:  clockwork from 1626

208

KLEINE TRANS: kleine luisterplaats carillonconcerten
SMALL GALLERY: small listening place carillonconcerts

194

BEIAARD: 67 klokken: geen toegang
CARILLON: 67 bells: no entry

163

VOORMALIGE UURWERKZOLDER:
geen toegang
FORMER CLOCKWORK: no entry
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130

KAAPSTANDZOLDER: luisterplaats carillonconcerten
CAPSTANLOFT: listening place carillonconcerts

113

HOGE KAPPEN: geen toegang
no entry

62

TRIFORIUM: geen toegang
no entry
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GAANDERIJ: historische omgang binnenzijde toren
historical gallery inside the tower

00

TORENHAL: ontmoetingsplaats na afloop van
de concerten
meeting place after the concerts

’t KLOCKHUYS:
Ontmoetingsplaats beiaardconcerten
Beiaardschool Carillon Instituut Nederland
Wisselluiden 8 klokken
Visitors-centre carillon recitals
Carillon School The Netherlands
Changeringing 8 bells
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