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VOORWOORD TORENMUZIEK DORDRECHT 2017
Geachte luisteraar,
Voor u ligt het programmaboekje van de 51e editie van Torenmuziek
Dordrecht. Elk uur slaat de Bourdon van de Grote Kerkstoren in Dordrecht
zijn slag. Het sonore geluid van de zware tientonner is bij stil weer in vrijwel de hele stad te horen. De goed gestemde bronzen uurslag houdt ons
allemaal bij de tijd. De naam Bourdon stamt uit de middeleeuwen. In het
Frans is het de naam van een hommel. Daarmee is een mooiere
verklaring van het woord Bourdon nauwelijks te geven: een laag en
aangenaam zoemend geluid. Wie in eigen tuin of tijdens een wandeling
in één van onze stadsparken het zoemen van de hommel hoort, weet het
maar al te goed: het is weer zomer. En wie in onze stad de oude toren
zijn Bourdon de komende tijd wat vaker hoort slaan, weet het eveneens
maar al te goed: de extra zomerconcerten zijn weer begonnen.

Burgemeester P. van der Velden

Bijzonder dit jaar is de medewerking van het middeleeuws straattheater ‘Les Carillonneurs’ uit Frankrijk. Tijdens de Torenmuziek Familiedag
demonstreren deze Franse beiaardiers geheel in oude stijl hoe vroeger de
klokken aan de buitenkant met hamers werden aangeslagen. Reken maar
dat dit voor ouders en kinderen een bezienswaardig spektakel is. Het
muziekstuk ‘De Schilderijententoonstelling’ van de Russische componist
Modest Moussorsgsky, krijgt in Dordrecht een niet eerder gehoorde versie
voor kamerbeiaard, balalaika, hobo, cello en piano. Tijdens deze voorstelling zullen aan de hand van de muziek nieuwe schilderijen vertoond worden, niet gemaakt met olie op canvas, maar volgens de nieuwste digitale
technieken van een jonge talentvolle ‘Digital Illustrator’, die als speciale
gast hiervoor is uitgenodigd. Zo gaan muziek en beeldende kunst hand
in hand. De carillons van de Grote Kerkstoren en de Stadhuistoren zullen
tijdens Torenmuziek Dordrecht te horen zijn in samenspel met andere muziekinstrumenten, zoals piano en viool. En natuurlijk klinken de beiaarden
ook solo wanneer zij vakkundig bespeeld worden door beiaardiers uit
binnen- en buitenland. Ik hoop dat u met de informatie in dit programmaboekje weer net zo bij de tijd bent als onze stoere Bourdon.
Dat de klokken ons allemaal in de goede stemming mogen brengen,
wens ik allen toe. Het wordt een zingende en zoemende zomer in onze
bij-de-tijdse Merwestad.
Peter van der Velden
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.
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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 6 JULI ‘AHOY!’ FEESTELIJK OPENINGSCONCERT

‘AHOY!’

Feestelijk openingsconcert Stadhuis,
Pottenkade en Torenhal

Boudewijn Zwart (stadsbeiaardier van Dordrecht)
Reinier Sijpkens (watermuzikant)

19.00 uur

19.30 uur
19.45 uur

20.00 uur

20.15 uur

STADHUISTOREN/Lombardbrug
Muzikale dialoog tussen Boudewijn Zwart (Stadhuisbeiaard)
& Reinier Sijpkens (‘De Notendop’)
Pottenkade (waterkant naast de Grote Kerk)
Reinier Sijpkens brengt een Serenade aan Dordrecht
Vanuit de GROTE KERKSTOREN:
Klokluiden voor vrijwilligers
Wie mee wil luiden, moet zich uiterlijk 19.45 uur verzamelen in de Torenhal
Pottenkade/GROTE KERKSTOREN
Opnieuw een muzikale dialoog tussen Boudewijn en Reinier, maar nu met
de beiaard van de Grote Kerkstoren.
GROTE KERKSTOREN

Jukebox-concert

20.45 uur

21.00 uur

Vanaf de toren speelt Boudewijn Zwart een selectie van filmmuziek.
Het publiek kan onder aan de toren een keuze doorgeven uit de muzieklijst.
De keuze wordt direct doorgeseind aan de beiaardier.
Let op: Wie ’t eerst komt, het eerst maalt!
Torenhal
Ontmoeting met Reinier en Boudewijn. Het publiek wordt ingeschakeld bij
een heus klokkenconcert. Een voorstelling voor het hele gezin!
Torenhal
Afsluitende receptie met een hapje en een drankje.

Jaren geleden, op eenzame hoogte, strooide beiaardier Boudewijn Zwart vanaf de Westertoren
in Amsterdam zijn bronzen klanken uit over de daken van de oude binnenstad. Plotseling klonk
vanaf beneden een aanlokkelijk trompetsignaal. Het was het geluid van watermuzikant Reinier
Sijpkens. Vanuit zijn eenpersoons bootje ‘De Notendop’slingerde hij met grote diepgang zijn muziek torenhoog de lucht in. Spontaan beantwoordden de muzikanten boven en beneden elkaars
muziek. Een uniek Duo werd geboren. Sindsdien klinkt de muziek van Reinier en Boudewijn bij
goed weer iedere dinsdag rond de kerktorens van de Amsterdamse grachten. Zij spelen muziek
van Sweelinck tot Bach, van Mozart tot Brahms, maar ook populaire toppers als ‘Que sera’, ‘What
a beautiful world’ en ‘Funiculì Funiculà’.
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Als feestelijke opening van het zomerseizoen
Torenmuziek Dordrecht, zullen Reinier en Boudewijn
het publiek vermaken op ludieke wijze. Het concert
begint om 19.00 uur bij de Lombardbrug op het
Stadhuisplein. Daar mengen de trompet- en draaiorgelklanken vanaf het water zich met de nieuwe
klokken vanuit de Stadhuistoren. Terwijl Boudewijn
Zwart zich na een uitgeroepen ‘Ahoy’ vervolgens
naar de toren van de Grote Kerk spoedt en het
publiek zich naar de Pottenkade naast de Grote
Kerk verplaatst, brengt Reinier aan de Pottenkade
een heuse Serenade aan de stad. Deze Serenade
wordt beantwoord met het luiden van de klokken
in de Grote Kerkstoren door vrijwilligers. Wie aan
dat luiden mee wil doen, moet om kwart voor acht met Boudewijn mee naar boven in de Grote
Kerkstoren. Na het luiden laten de muzikanten opnieuw van zich horen. Nu in samenspel met de
reusachtige klokken van de Dordtse beiaard. Boudewijn vervolgt het programma vanaf de toren
met een Jukebox-selectie van bekende filmmuziek. Aan de voet van de toren mag het publiek
zelf kiezen uit de Jukebox-lijst. De keuze wordt direct aan de beiaardier doorgeseind. Let op: Wie
’t eerst komt, het eerst maalt! Ondertussen heeft Reinier de kade dan verlaten en om kwart voor
negen ontmoeten de muzikanten elkaar in de Torenhal van de Grote Kerk. Daar wacht het publiek
een heus klokkenconcert, waarbij iedereen actief betrokken wordt. Een levend carillon, een feest
voor het hele gezin!
JUKEBOX-LIJST Let op: vanwege tijdlimiet
kan niet alle muziek gespeeld worden.
Wie ’t eerst komt, ’t eerst maalt
Vanaf 19.45 uur opgeven in de Torenhal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Merck toch hoe sterck
Gelukkig is het land
Wilt heden nu treden
In naam van Oranje
In een blauw geruite kiel
De Zilvervloot
Waar de blanke top der duinen
Op de grote stille heide
Wie gaat er mee over zee
Berend Botje
Altijd is Kortjakje ziek
Slaap kindje, slaap
Dikkertje Dap
Somwhere over the rainbow
Edelweis (Sound of Music)
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DONDERDAG 9
13JULI
JULI BOUDEWIJN
JOEY BRINK ZWART
(USA)
Beiaardier van de Universiteit
te Chicago

19.00 uur

STADHUISTOREN
I

TWEE BEWERKINGEN
John DOWLAND 1563–1626
The Frog Galliard
Giacomo Puccini 1858-1924
Musetta’s Waltz

II

JAZZ
Scott JOPLIN 1868-1917
Solace (A Mexican Serenade)

III

COMPOSITIE VAN DE BEIAARDIER
Joey BRINK *1988
Reverie (2015)

IV

FILMMUZIEK
Pure Imagination (uit: ‘Willy Wonka & The Chocolate Facotry’)
Leslie Bricusse *1931 & Anthony NEWLEY 1931-1999

Joey Brink begon zijn beiaardstudie in 2007 aan de Yale University bij Ellen Dickinson en werd
Carillonneur member van het Guild of Carillonneurs in North America (GCNA) in 2011. In hetzelfde jaar studeerde Brink af in Yale als Bachelor of Science in Mechanical Engineering met een
scriptie over het ontwerpen van een studieklavier voor beiaard met een realistische aanslag.
Brink zette zijn beiaardstudie voort met een beurs van de Belgisch-Amerikaanse Educational
Foundation (BAEF) aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen (België), waar hij in juni 2012
afstudeerde met het predicaat “grootste onderscheiding”. Vervolgens won Brink de eerste prijs
en de publieksprijs op het 7de Internationale Koningin Fabiola Beiaardconcours in Mechelen
in 2014. Brink behaalde zijn Masters in Mechanical Engineering aan de University of Utah in
samenwerking met NASA in december 2015. Hij is beiaardier van de Universiteit te Chicago en
bespeelt één van de grootste beiaarden ter wereld.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN

Klokluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN

Vervolg concert door Joey Brink

1.

Johann FISCHER 1646-1716
Chaconne in F

2.

Easley BLACKWOOD *1933
Chaconne for Carillon, Op. 10 (1961)

3.

Stefano COLLETTI *1973
Brouillard (2016)

4.

William BYRD ca. 1539-1623
The Bells

5.

Joey BRINK *1988
Invocation (2016)
Moonflower Faeries (2017)

6.

Alan MENKEN *1949
Uit: Pocahontas (1995)
Just Around the Riverbend
Colors of the Wind

7.

Leonard COHEN 1934-2016
Hallelujah (1984)

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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DONDERDAG 20 JULI KENNETH THEUNISSEN
Kenneth Theunissen (België)
Stadsbeiaardier van Gent en Hasselt

19.00 uur

STADHUISTOREN
Jef DENYN 1862-1941
Ongeschreven Preludium voor beiaard
Zequinha DE ABREU 1880-1935
Tico tico
Kenneth THEUNISSEN *1973
Hattem Groove voor beiaard
G. DOUGHTY
Thema met variaties over ‘Grootvaders klok’

Kenneth Theunissen studeerde piano en slagwerk aan het Muziekconservatorium te Hasselt.
In 1993 behaalde hij het einddiploma aan de Koninklijke beiaardschool te Mechelen.
Hij won diverse prijzen tijdens beiaardwedstrijden te München, Venlo en Zwolle en was eerste
prijswinnaar van de prestigieuze internationale Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard te
Mechelen (2008). Als slagwerker behaalde hij zijn meestergraaddiploma met grootste
onderscheiding aan het Lemmensinstituut te Leuven. Als slagwerker trad Kenneth op met het
orkest van de Koninklijke Muntschouwburg, het Filharmonisch orkest van Luik, het Ballet van
Vlaanderen en was hij jarenlang eerste slagwerker van de musical ‘Les Misérables’ te Duitsland.
Momenteel is hij slagwerkdocent aan het muziekconservatorium van Hasselt en Lanaken en
is hij stadsbeiaardier van Hasselt en Gent. Als componist etaleert hij zich vanavond in de
beiaardcomposities Hattem Groove en Bronzen Snaren.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN

Vervolg van het concert door
Kenneth Theunissen

I

BAROK
George Friedrich HÄNDEL 1685-1759
Suite in d voor clavecimbel
Allemande – Courante – Sarabande I & II – Ciacona

II

KLASSIEK
Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827
Bagatelle nr. 25 in a ‘Für Elise’ WoO 59

III

ROMANTIEK
Frédéric CHOPIN 1810-1849
Etude op. 10 nr. 3 ‘Tristesse’
Johannes BRAHMS 1833-1897
Hongaarse dans V WoO.1
ˇ 1841-1904
Antonín Dvorák
Slavische dans op. 72 nr. 2
Pietro MASCAGNI 1863-1945
Cavalleria Rusticana
Georges BIZET
Menuet (uit: L’arlésienne-Suite 2)

IV

HEDENDAAGSE MUZIEK
Queen
Bohemian Rhapsodie
Kenneth THEUNISSEN *1973
Bronzen snaren voor beiaard

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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DONDERDAG 27
9 JULI
JULI BOUDEWIJN
GIDEON BODDEN
ZWART
Stadsbeiaardier van Amsterdam,
Hilvarenbeek en Gouda

19.00 uur

STADHUISTOREN
1. Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Lieder ohne Worte
Op. 19, nr. 5 ‘Poco agitato’
Op. 53 nr. 4 ‘Adagio’
Op. 19 nr. 6 ‘Venetianisches Gondellied’
2. Robert SCHUMANN 1810-1856
Romanze in Fis-dur op. 28 nr. 2
3. Robert SCHUMANN
Drie liederen uit ‘Myrten’ op. 25
Die Lotusblume
Venetianisches Lied No. II
Rätsel

Gideon Bodden (*1971) is stadsbeiaardier van Amsterdam en Schoonhoven en is beiaardier van
Hilvarenbeek. Hij won beiaardconcoursen, geeft geregeld concerten in binnen- en buitenland,
houdt lezingen, geeft masterclasses, leidt cursussen in campanologie en jureert.
Gideon Bodden maakte jaren lang, onder andere als voorzitter, deel uit van het bestuur van
de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Hij is specialist op het gebied van het stemmen van
klokken en het ontwerpen van klokprofielen. Momenteel is hij als adviseur betrokken bij de
restauratie van de beiaard in de Zuidertoren te Amsterdam, waar Gideon een warm pleidooi
voerde voor terugplaatsing van het historische stokkenklavier uit de zeventiende eeuw.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN

Vervolg concert door Gideon Bodden

THEMA: Muziek uit de Elisabethaanse Periode
1.

William BYRD 1543-1623
Sellinger’s Round
The Queenes Alman
Galiarda

2.

William INGLOT 1554-1621
The Leaves bee greene

3.

Giles FARNABY ca.1565-1640
His Humour

4.

Orlando GIBBONS 1583-1625
Pavana
Ground

5.

Thomas TOMKINS 1572-1656
A Sad Pavan for these distracted times [1643]
Worster Braules

6.

Francis CUTTING ca. 1550-1595/‘96
Mrs. Anne Markham’s Pavan
The Galliard to Mrs. Anne Markham’s Pavan

7.

William BYRD
Jhon come kisse me now
The Bells

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
13

DONDERDAG 3 AUG.

BOUDEWIJN ZWART
Stadsbeiaardier van Dordrecht

19.00 uur

STADHUISTOREN
THEMA: Composities van Gabriël FAURÉ 1845-1924
I

VOCALE WERKEN
Cantique de Jean Racine op. 11
Lydia op. 4 nr. 2
Pie Jesu (uit: Requiem op. 48)

II INSTRUMENTALE WERKEN
Sicilienne op. 78
Berceuse op. 16
Pavane op. 50

Gabriël Fauré was koordirigent en organist in Parijs en was een generatiegenoot van Debussy
en Ravel. Zijn muziek is lyrisch en harmonisch tegelijk, daarom wordt hij wel ‘de Franse
Mendelssohn’ genoemd. Hij liet zich inspireren door de melodische eigenschappen van het
Gregoriaans en probeerde in bestaande muziekvormen een eigen stijl te vinden. Zijn muziek
kenmerkt zich als ingetogen, fijnzinnig en pretentieloos.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN

Vervolg concert door Boudewijn Zwart

1. Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
Fantasie in c KV 475
2. Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827
Variationen in G über ein eigenes Thema WoO 77
3. Franz SCHUBERT 1797-1828
Molto moderato (deel I uit: Sonate in Bes D 960)
4. Robert SCHUMANN 1810-1856
Arabesque op. 18

De Fantasie KV 475 wordt beschouwd als het meest gerijpte klavierwerk van Mozart. Het stuk is
geschreven toen Mozart op het hoogtepunt van zijn succes was. Tegelijk was het de tijd dat zijn
leven in meerdere opzichten een tragische wending nam. De Fantasie is het eerste stuk in een
serie van mineur-composities, een serie die zou eindigen met Mozarts Requiem. Ludwig van
Beethoven is een bruggenbouwer tussen klassieke tijd en romantiek. Zijn thema’s roepen enerzijds herinneringen op aan Haydn en Mozart, maar tegelijk wist hij daar een zeer persoonlijke
en eigenzinnige kleur aan te geven. De variaties over een eigen thema zijn hier een klankrijk
voorbeeld. Dankzij Beethoven ontwikkelde de muziek zich in individuele en persoonlijke
vertelling waarin de verschillende stemmingen van de menselijke gevoelens werden verklankt.
De grote pianosonate in Bes van Franz Schubert is duidelijk beïnvloed door de grandeur van de
Beethoven-sonates. Deze sonate is Schuberts belangrijkste werk en wordt wel als zijn ‘opus
magnum’ gezien. Alleen het eerste deel duurt al 25 minuten. Vanavond klinkt dit eerste deel
voor het eerst in een uitvoering op beiaard.
Het concert wordt afgesloten met de Arabesque van Robert Schumann. Het werk is geschreven
in de vorm ABACA, waarbij het A gedeelte een virtuoze klankwolk is van melodie en harmonie
en de delen B en C daar contrasterend zijn tussengevoegd. Bijzonder fraai is de verrassende en
intieme coda aan het slot van het stuk, waarin Schumann vragenderwijs de sombere en onverklaarbare kanten van het leven weet te verklanken.
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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’
DONDERDAG 10
9 JULI
AUG. BOUDEWIJN
MONIKA KAZMIERCZAK
ZWART
’ (Polen)
Stadsbeiaardier van Gdansk

19.00 uur

STADHUISTOREN
I

’
MUZIEK UIT GDANSK
Anonymous 17de eeuw
’ Lute Tablature)
Baletti Polachi (uit: Gdansk
Johann Sebastian BACH 1685-1750
Selectie uit ‘Goldberg-variaties’ BWV 988
Johann Gottlieb GOLDBERG 1727-1756
Twee Polonaises (uit “24 Polonaises in All Keys”)

II MUSICAL
Jerry BOCK 1928-2010
Selectie uit: Fiddler on the Roof (1964)

’ (Polen). Naast diverse studies in piano en
’
Monika Kazmierczak
is stadsbeiaardier van Gdansk
’
muziektheorie te Gdansk, studeerde zij aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Zij
won prijzen bij diverse beiaardconcoursen en concerteert in binnen- en buitenland en organi’ en
seert bijzondere beiaardprojecten. Zij geeft beiaardlessen aan de Music Academy in Gdansk
de Elblag State Music School. Het programma van vanavond heeft een Poolse inslag. Johann
’
Gottlieb Goldberg was een getalenteerd clavicinist, geboren in Gdansk.
Zijn leraar was niemand
minder dan Johann Sebastian Bach. Bach droeg zijn beroemde Goldberg Variaties op aan zijn
leerling Goldberg. Deze variatiereeks behoort tot de belangrijkste composities van Bach en is
origineel geschreven voor klavier. Monika speelt vanavond een selectie in een bewerking voor
beiaard door Gideon Bodden. Het Poolse accent in het programma, is te horen in zowel oude
composities van o.a. de Poolse organist Jan Podbielski, als in walsen, mazurka’s en polonaises
van Szymanowski en Szymanowska, die hun inspiratie vonden in de muziek van Chopin.
Naast bewerkingen van Poolse en Franse filmmuziek, klinken vanavond ook originele beiaardˇ
werken van de beiaardier-componisten Geert D’hollander uit België en Giedrius Kuprevicius
uit Litouwen. In het laatste beiaardwerk dat vanavond te horen is, wordt gebruik gemaakt van
karakteristieke luidklokmotieven uit Oost-Europa.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN vervolg concert door
’
Monika Kazmierczak
I

PRELUDES
Jan PODBIELSKI ca. 1680-1730
Praeludium (uit: Warsaw Organ Tablature)
Johann Sebastian BACH 1685-1750
Prelude in G BWV 1007 (uit: Cello-Suite I)
ˇ
Giedrius KUPREVICIUS
*1944

ˇ
Preludium voor beiaard in memoriam M. K. Ciurlionis
(1975)

II

DANSVORMEN
Aram KHACHATURIAN 1903-1978
Waltz (uit: Masquerade)
Karol SZYMANOWSKI 1882-1937
Mazurka op. 50 nr 1
Maria SZYMANOWSKA 1789-1831
Polonaise in a
Mazurka
Geert D’HOLLANDER *1965
Around d voor beiaard

III FILM-MUZIEK
Wojciech KILAR 1932-2013
Vocalise (uit: Francis Ford Coppola ‘Dracula’, 1992)
Smuga cienia (uit: Andrzej Wajda’s ‘Smuga cienia’ - Shadow-Line, 1976)
Kronika wypadków miłosnych (uit: Andrzej Wajda’s Chronicle of
Amorous Accidents, 1985)
Waltz (uit: Jerzy Hoffman’s Tredowata
–The Leper- 1976)
˛
Henry MANCINI 1924-1994
Moon River (uit: Breakfast at Tiffany’s -1961)
Francis LAI *1932
13 jours en France (uit: Claude Lelouch’s & François Reichenbach’s
documentary)
Live for Life (uit: Claude Lelouch’s movie, 1967)
IV POSTLUDIUM
Geert D’HOLLANDER (*1965)
We Ring, We Chime, We Toll voor beiaard (2003)
Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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DONDERDAG 17 AUG. BOUDEWIJN ZWART
LYDIA ZWART
ALISA VAN DIJK (VIOOL)
19.00 uur

GROTE KERKSTOREN
Beiaardconcert door Boudewijn Zwart (Dordrecht)

Boudewijn Zwart
en Lydia Zwart

THEMA: Muziek van Johann Sebastian Bach 1685-1759
Preludium in C BWV 846-1
Cellosuite III BWV 1009
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande Bourreé I & II - Gigue
Aria ‘Bist du bei mir’ BWV 508

19.45 uur

GROTE KERKSTOREN
Handluiden voor vrijwilligers
(verzamelen onder aan de toren om 19.30 uur)

Alisa van Dijk

Vanavond wordt eerst een Bach-concert gegeven op beiaard van de Grote Kerkstoren. Centraal
staat hierin de Cello-Suite III. Bach was niet alleen een uitstekend organist, maar beheerste ook
als geen ander de viool en cello. Hij schreef zes cello-suites voor solo, dus zonder begeleiding
van basso continuo. Een suite is een samenstelling van oude dansen. Bach laat de dansen
voorafgaan door een Prélude. De muziek is overwegend eenstemmig en laat zich daarom
vrijwel ongewijzigd op beiaard uitvoeren.
Na het klokluiden door vrijwilligers, vervoegt het publiek zich naar het de omgeving rond de
Stadhuistoren. De Dordtse violiste Alisa van Dijk speelt in samenspel met Lydia Zwart op de
beiaard en Boudewijn Zwart op de piano vanaf de toren een gevarieerd programma van Barok
tot Populair. Aan het slot van het concert zullen de musici op de omloop van de Stadhuistoren
verschijnen.
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20.00 uur

STADHUISTOREN
Beiaard-PLUS concert
Door Lydia Zwart (beiaard), Alisa van Dijk (viool)
en Boudewijn Zwart (piano)
I

BAROK
Johann PACHELBEL 1653-1706
Canon sur une basse obstinée
Johann Sebastian BACH 1685-1750
Allegro (deel 1 uit Triosonate voor orgel nr. V BWV 529)
Georg Friedrich HÄNDEL 1685-1759
Larghetto & Allegro
(deel 3 en 4 uit Sonate in Bes voor twee violen Op.2 No.3, HWV 388)

II KLASSIEK
Christoph Willibald GLUCK 1714-1787
Dance of the blessed spirits (uit: Orpheo et Eurydice)
Franz Joseph HAYDN (1732-1809)
Allegro (deel III uit: Trompetconcert in Es Hob. VII)
Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
Das klinget so herrlich (uit: Die Zauberflöte KV 620)
III ROMANTIEK
Moritz MOSZKOWSKI 1854-1925
Allegro Moderato (deel 2 uit Suite voor 2 violen op. 71)
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Venetianisches Gondellied op. 30 nr. 6
Franz BEHR 1837-1898
Nocturne voor fluit en piano op. 183, nr. 1
IV POPULAIR
Francisco TÁRREGA 1852-1909
Recuerdos de la Alhambra
Zegnha ABREU 1880-1935
Tico Tico
Yann TIERSEN *1970
La valse d’Amélie
V BEIAARDSOLO
Jef DENYN 1862-1941
Postludium in d

NA AFLOOP VAN HET CONCERT: FEESTELIJKE ‘AFTERGLOW’ IN ’T KLOCKHUYS
19

DONDERDAG 24 AUG. TOM VAN PEER (BELGIË)
Stadsbeiaardier van Lokeren

19.00 uur

STADHUISTOREN
1.

Tom VAN PEER *1975
Sonata anno 1780
Allegro Moderato
Andante
Allegro

2.

Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791
Rondo ‘alla Turca’ (deel 3 uit: Sonate in A KV 331)

3.

Tom VAN PEER
Improvisatie
over ‘Summertime’ van George Gershwin 1898-1937

Tom Van Peer is stadsbeiaardier van Lokeren en kerkbeiaardier van de O.-L.-V.-o/d-Dijlekerk in
Mechelen. Hij studeerde piano aan de Internationale Jazzstudio in Antwerpen en beiaard aan
de Koninklijke beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. In 1998 werd hij eerste laureaat van de
Internationale ‘Koningin Fabiolawedstrijd’ voor beiaard. Hij behaalde tevens de prijs van SABAM
voor de beste vertolking van een hedendaags Belgisch werk.
Hij is regelmatig jurylid bij beiaardwedstrijden en geeft concerten in binnen- en buitenland.
Hij organiseert regelmatig muziekprojecten met opvallende combinaties zoals: beiaard/
accordeon - piano/poëzie - beiaard/strijkorkest/koor. Sinds 2012 is hij leraar aan de Mechelse
beiaardschool voor het vak ‘improvisatie’. Hij is een fervent vertolker van jazz op beiaard en
zijn improvisaties in diverse stijlen getuigen van zijn creativiteit met muziek. Het gevarieerde
programma van vanavond laat horen dat Tom niet voor één gat te vangen is.
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19.45 uur

GROTE KERKSTOREN

Handluiden voor vrijwilligers

20.00 uur

GROTE KERKSTOREN

Vervolg van het concert van
Tom van Peer

1.

Johann STRAUSS SR. 1804-1849
Radetzky Mars (1848)

2.

Johann STRAUSS JR. 1825-1899
Tritsch Tratsch Polka op. 214 (1858)

3.

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Lieder ohne Worte
Op. 53 nr. 1 ‘Andante con moto’
Op. 30 nr. 3 ‘Adagio non troppo’
Op. 38 nr. 2 ‘Allegro non troppo’
Op. 38 nr. 6 ‘Duetto’
Op. 30 nr. 6 ‘Venetiaans gondellied’
Op. 30 nr. 4 ‘Agitato e con fuoco’

4.

Frédéric CHOPIN 1810-1849
Wals op. 64 nr. 1 ‘Minute’
Nocturne op. 9 nr. 2 ‘Andante’

5.

Tom VAN PEER *1975
Valses Brillantes I & II

6.

Manuel DE FALLA 1876-1946
Spaanse Dans nr. 1 (uit: La Vida Breve)

7.

Isaac ALBENIZ 1860-1909
Pavana-Capricho op. 12

8.

Astor PIAZOLA (1921-1992)
Twee Tango’s
Liber Tango
Oblivion

9.

Tom VAN PEER
Improvisatie
over ‘Fly me to the moon’ van Bart Howard 1915-2004

Na afloop van het concert: ontvangst van de beiaardier in de Torenhal,
waarna gratis consumptie in ‘t Klockhuys.
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ZATERDAG
269AUG.
DONDERDAG
JULI

DORDTSE TORENMUZIEK
BOUDEWIJN
ZWART
FAMILIEDAG 2017

13.30 uur STADHUISTOREN
Luisterwedstrijd
Opa Boudewijn zit in de toren en is helemaal in de war. Hij speelt de liedjes die op
het invulformulier staan domweg in de verkeerde volgorde. Vul op het wedstrijdformulier de volgorde in waarin hij de liedjes speelt en win een mooie prijs.
13.45 uur STADHUISPLEIN
Les Carillonneurs uit Frankijk
Met een tijdmachine zijn ze vanuit de Middeleeuwen
vandaag naar Dordrecht gekomen: drie troubadourbeiaardiers die op luit en schalmei spelen en laten zien
hoe ze vroeger op de klokken sloegen. Vanaf het stadhuis
lopen we in een stoet achter ze aan naar de Torenhal van
de Grote Kerk.
14.00 uur TORENHAL
Kinder-Familieconcert
Henske Bakker speelt eigenlijk op een heel klein orgel. Dat doet ze niet met haar
handen, maar met haar mond. Kleine orgelpijpjes brengt zij tot klinken als
ze daar van bovenaf op blaast. Grote mensen noemen dat een panfluit. Speciale
gasten zijn de poppenbeiaardiers Jip en Elly van Lydia Mussche. Het zijn poppen die
echt kunnen praten en zingen. Hoe kan dat toch? Lydia legt het jullie wel uit.
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14.45 uur TORENPLEIN
Hiep, hiep, hoera! Er is weer ijs!
Laat die beiaardiers uit de middeleeuwen op het torenplein maar op hun klokken
slaan, dan kunnen alle kinderen buiten ondertussen een lekker ijsje eten.
15.00 uur Torenbeklimming met klokluiden en uitzicht
Gaan jullie nog even mee naar de Kaapstandzolder? Na 130 traptreden mag je
kijken bij het luiden van de klokken. Wie hoger klimt, komt langs de beiaard.
Voor de echte waaghalzen die nóg hoger durven, wordt Dordrecht omgetoverd in
miniatuurstad Madurodam.
15.30 uur Toeristen Orgelconcert
De stadsorganist van Dordrecht heet Cor Ardesch. Hij speelt op het Bach-orgel in de
kerk. Je mag zomaar gratis naar binnen en kan hem niet alleen horen spelen, maar
ook zien. Wel stil zitten hoor en goed luisteren!
16.00 uur Finale
Buiten op het grasveld staat een houten torentje. Het is gebouwd door de
beiaardiers uit Frankrijk. Voordat ze weer in de tijdmachine terug reizen
naar de middeleeuwen, spelen zij nog vrolijke afscheidsmuziek. Dat doen ze samen
met de reizende beiaard van opa Boudewijn. En dan…hup…allemaal naar huis en
vroeg naar bed!
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DONDERDAG 9
ZWART
31JULI
AUG. BOUDEWIJN
SLOT-CONCERT
LET OP:

vanavond geen concert op de Stadhuisbeiaard!

19.00 uur GROTE KERKSTOREN
Beiaardconcert door Boudewijn Zwart
THEMA: Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgsky 1839-1881
Versie voor beiaard-solo
19.45 uur KLOKLUIDEN VOOR VRIJWILLIGERS
(verzamelen om half acht, onder aan de toren)
20.15 uur TORENHAL GROTE KERK
THEMA: Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgsky
Versie voor kamerbeiaard, piano, hobo, balalaika en cello
Vanavond staat ‘De Schilderijen-tentoonstelling’ van de Russische componist Modest Moessorgsky
(1839-1881) centraal. Moussorgsky schreef het werk naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling van het werk van Viktor Hartmann. De volgende schilderijen worden op muziek gezet:
Promenade De wandelingen tussen de schilderijen zijn gebaseerd op een Russisch thema, in
modo russico. De promenade is als leidmotief gebruikt, geeft eenheid aan de serie losse stukken en is tussen een aantal stukken te horen, alsof de bezoeker ook werkelijk de tentoonstelling al wandelend bezoekt.
Gnomus Een kreupele gnoom die grotesk loopt. De titel verwijst naar een tekening van een
notenkraker die uitgesneden is in de vorm van een gnoom. De noot wordt gekraakt in een kop
met twee enorme kaken. De handvatten vormen zijn lange benen. De gnoom heeft geen torso.
De muziek is luguber, macaber met een slingerend ritme, dat de onhandige looppas van de
gnoom op de handvat-benen symboliseert.
Il vecchio castello Een oud kasteel waar ‘s nachts een minstreel
een lied zingt. De begeleiding is sober in monotone kwinten,
en symboliseert de draailier van de minstreel.
Tuilerieën De geluiden van de spelende kinderen klinken in de
muziek door. Eerst hoort men de jongens, dan de meisjes.
Het ritme suggereert hun voortdurende gekwebbel en spel.
Bydło Het thema is hier de draaiende zware wielen van de
Poolse ossenwagen. Een sterk geaccentueerde puls is hoorbaar in
de muziek (naderbijkomend en weer verdwijnend in de verte).
Ballet van de kuikens in de dop Eén van de opvallendste
stukken: het kuikenballet. Hier hoor je de kuikens in de dop een
ballet uitvoeren. Dit deel heeft iets absurdistisch en komisch.
De kuikengeluiden klinken met snelle en hoge voorslagjes voor
staccato-akkoordjes.
Samuel Goldenberg en Schmuÿle Een ruzie tussen een rijke en een arme Poolse jood
(de namen zijn fictief). Een parodiestuk, waarin Joodse en Poolse thema’s hoorbaar zijn.
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Limoges, het marktplein In dit stuk zijn de kwebbelende marktvrouwen te horen op het
marktplein van het Zuid-Franse stadje Limoges.
Catacombae (Sepulcrum Romanum) De catacomben van Parijs worden verkend met een
lamp. De Latijnse titel slaat op het feit dat in de Parijse catacomben ook Romeinse graven liggen en als typisch ‘romantisch’ ideaal wordt de oudheid zo opgeroepen met duistere thematiek.
Cum mortuis in lingua mortua De skeletten worden aangesproken met de lingua mortua:
met de dode taal. Dit is weer een stukje promenade, waarin de luisteraar na mijmert over het
vorige schilderij. Het is een ode van Moussorgsky aan de net overleden schilder Hartmann. Een
lichteffect van hoge zachte tremolo-tonen omstraalt de donkere melodie.
De hut op kippenpoten (Baba-Yaga) De hut van Baba-Yaga is een Russisch sprookje over een
heks die in een hut op kippenpoten woont en die kinderen lokt om die op te eten. Het is in een
“A-B-A”-vorm geschreven en gaat over in het slotdeel.
De grote poort van Kiev De poort die Hartmann had getekend voor een wedstrijd. Dit is het
langste werk in de cyclus en bevat de climax. De Grote Poort van Kiev was een architectonisch
ontwerp van Hartmann, dat echter nooit is gerealiseerd: als de poort gebouwd zou worden, zou
hij meteen verzakken. Moussorgsky verbeeldt een heilige processie met klaterende cimbalen
en klokgelui. Naast het promenadethema verschijnen twee Russische kerkmelodieën. Het einde
klinkt groots en vol en onderstreept de Russische trots.
Speciale gast: De jonge kunstenares Irma Zwart uit Den Haag, legt zich
naast traditioneel tekenen met potlood en papier toe op de techniek van
‘Digital Drawing’. Zij 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.
De Musici: 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 vanavond uit Vladimir Skliarenko (hobo), Elena Lelchuck
(piano), Alexander Paperny (balalaika), (cello) en Boudewijn Zwart (kamerbeiaard). Zij brengen
een wervelend programma met toegankelijke muziek, waarin klassieke muziek de boventoon
voert, maar waar ook uitstapjes worden gemaakt naar volksmuziek.
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ZATERDAG
9 SEPT.
DONDERDAG
9 JULI

OPEN MONUMENTENDAG/
BOUDEWIJN
ZWART
NATIONALE ORGELDAG

10.30 uur

START PROGRAMMA NATIONALE ORGELDAG

13.00 - 15.00 uur

GROTE KERSTOREN:
Open-toren beiaardconcert

15.30 - 16.15 uur

GROTE KERK:
Kindervoorstelling
‘van toeters, bellen en blazen’
Annet KleinJan op klarinet
Henske Bakker op panfluit
Boudewijn Zwart op fiets en bellen
Cor Ardesch op de dansende pijpen van alle orgels

Alle kinderen van 4 t/m 100 jaar mogen tijdens deze voorstelling op ontdekkingsreis in het
mooiste gebouw van Dordrecht: de Grote Kerk. Dat wordt best spannend, want er zijn allerlei
geheimen en er is heel veel te beleven. Zo kan je er van alles horen waar nog niemand ooit
van afwist: het geluid van de echo, of de fluit van een stoomlocomotief, of het gezang van
vogeltjes. Wat is een preekstoel? Hoe werkt een orgelpijp? Wat kan je in een kerk doen met
ballonnen? En wat kan je doen met bellen? Wat is het verschil tussen grote en kleine orgels?
Moet je in een kerk alleen maar stil zijn, of mag je er ook lawaai maken? Annet, Henske, Cor en
Boudewijn gaan met jullie op expeditie. Een kindervoorstelling ‘van toeters, bellen en blazen’,
voor alle leeftijden. En natuurlijk mag je zelf ook flink meedoen. Allemaal van harte welkom!
16.30 uur

26

GROTE KERKSTOREN:
Beklimming van de toren
Klokluiden voor vrijwilligers
Beiaard-demonstratie

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 2017 - Toeristenconcerten, aanvang 15.30 uur, toegang gratis
zaterdag 1 juli

Matthijs van der Wilt op het Bach-orgel

zaterdag 8 juli

Jan Jaap Steensma op het Kam-orgel

zaterdag 22 juli

Martien de Vos op het Kam-orgel

zaterdag 29 juli

Stephan van de Wijgert op het Bach-orgel

zaterdag 5 augustus

André de Jager op het Kam-orgel

zaterdag 12 augustus

Wim Loef op het Bach-orgel

zaterdag 19 augustus

Johan den Hoedt op het Kam-orgel

zaterdag 26 augustus

Cor Ardesch op het Bach-orgel

zaterdag 2 september

Boudewijn Zwart op het Kam-orgel

Woensdagavondconcerten, aanvang 20.00 uur, toegangsprijs: € 8,- (Pas 65 en CJP: € 6,50)
woensdag 5 juli

Jan Jansen op het Kam orgel

woensdag 19 juli

Vincent van Laar op het Bach-orgel

woensdag 2 augustus

Henk van Putten op het Kam-orgel

woensdag 16 augustus

Euwe en Sybolt de Jong op het Bach-orgel

woensdag 30 augustus

Marcel Verheggen op het Kam-orgel

Extra activiteit:
zaterdag 9 september

Nationale Orgeldag van 10.30 - 16.30 uur
15.30 uur: Kindervoorstelling ‘van toeters, bellen en blazen’
m.m.v. Annet KleinJan op klarinet
Henske Bakker op panfluit
Boudewijn Zwart op fiets en bellen
Cor Ardesch op de dansende pijpen van alle orgels

Werkgroep Muziek
Driehoek 43
3328 KH Dordrecht

Zie ook:
www.concertengrotekerkdordrecht.nl
info@corardesch.nl
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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

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:

Torenmuziek Dordrecht wordt georganiseerd in opdracht en met subsidie van
de gemeente Dordrecht
Stichting Torenmuziek Nederland
Marjan van de Pol, Herman A. van Duinen
Esther van den Dool
Drukkerij RAD, Dordrecht

Met dank aan: 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

2017

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 6 juli

‘Ahoy!’
Boudewijn Zwart (stadsbeiaardier van Dordrecht)
Reinier Sijpkens (watermuzikant)
Feestelijk openingsconcert Stadhuis, Pottenkade en Torenhal

Donderdag 13 juli

Joey Brink (USA) o.a. eigen beiaardcomposities

Donderdag 20 juli

Kenneth Theunissen (België) gevarieerd programma

Donderdag 27 juli

Gideon Bodden (Amsterdam) o.a. Engelse muziek uit 16-de eeuw

Donderdag 3 augustus

Boudewijn Zwart (Dordrecht) o.a. Fauré, Beethoven & Schubert

Donderdag 10 augustus

’
Monika Kazmierczak
(Polen) gevarieerd programma

Donderdag 17 augustus

Lydia Zwart (beiaard) Alisa van Dijk (viool) Boudewijn Zwart (piano)
Bach-programma & Beiaard-PLUS concert

Donderdag 24 augustus

Tom van Peer (België) gevarieerd programma

Zaterdag 26 augustus

TORENMUZIEK FAMILIEDAG
Aanvang 13.30 uur bij het Stadhuis
Middeleeuwse muziekgroep ‘Les Carillonneurs’ (Frankrijk)
Henske Bakker (panfluit)
Lydia & Poppenduo ‘Jip en Elly’
Torenmuziek Familiedag vanaf 13.30 uur

Donderdag 31 augustus

Campana-Consort
hobo, balalaika,cello, piano en kamercarillon
Schilderijen-tentoonstelling van Moussorgsky

Zaterdag 9 september

OPEN MONUMENTENDAG
Kindervoorstelling van ‘Toeters, bellen en blazen’
Aanvang 15.30 uur
Cor Ardesch (orgel) Boudewijn Zwart (reizende beiaard)
Henske Bakker (panfluit) Annet KleinJan (klarinet)

Voor uitgebreide informatie en exacte tijden zie ook:

www.vriendengrotekerkdordrecht.nl / www.bellmoods.com

