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1.  Twee beiaardwerken 
      a. Introduction & Musette  J. Lannoy  (geb. 1931) 
      b. Paraphrase on a Siciliana of Pasquale Ricci  R. Barnes  (1927 - 1997) 
 
2.  Spaanse klanken 
      a. Uit “Serenade voor Carillon nr. 2”: R. Barnes  (1927 - 1997) 
      - (3) Flamenco 
      b. Uit de “Suite Española nr. 1:  
      - (5) Asturias  - Leyenda -                   - voor piano - I. Albéniz  (1860 - 1909) 
 bewerking: Richard de Waardt 
 
3.  Ballade voor beiaard J. Rottiers  (1904 - 1985) 
 
4.  Uit “Gaudi's Chimneys” for Carillon: J. Courter  (1941 - 2010) 
      - (1) “The Undulating Chimneys of Casa Batlló” 
 
5.  “Rhapsody in Blue”            - voor piano en orkest - G. Gershwin  (1898 - 1937) 
 bewerking: Richard de Waardt  
 
6.  Diverse thema's  bewerking: Richard de Waardt 
     
7.  “Bohemian Rhapsody”  F. Mercury  (1946 - 1991) 
 - Queen -  
 bewerking: Richard de Waardt 
    
8.  “Van den Vos Reynaerde”  - Suite voor Beiaard - R. de Waardt (1982) 
      1. “Reinaart de Vos” 
      2. “Grimbeert de Das” 
      3. “Bruun de Beer”   
      4. “Isengrijn de Wolf” 
 
9.  Toegift .... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Richard de Waardt (1982) studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen 
en behaalde het “einddiploma met grote onderscheiding” in 2010. Sinds 2012 is hij 
stadsbeiaardier van Rotterdam. Hij won verschillende eerste prijzen op internationale 
beiaardwedstrijden en geeft regelmatig beiaardconcerten in binnen- en buitenland, waaronder de 
VS. In Rotterdam neemt De Waardt  de klokken graag mee op avontuur. Zo speelde hij 
bijvoorbeeld samen met Eric Vloeimans en het New Rotterdam Jazz Orchestra in concertgebouw 
De Doelen. Deze zomer is er een waaier aan activiteiten te beleven rond de Rotterdamse 
klokkentorens.  
Als accordeonist speelt Richard in de groep "Kampa Kampa!" Ze brengen muziek die swingt, 
ontroert, beweegt en leeft. Eigen repertoire wordt afgewisseld met wereldmuziek, tango's, 
chansons en luisterliedjes. Samen met zijn vrouw Dina Verheyden vormt hij het duo Kampanula. 
Ze brengen muzikale sprookjes en fabels tot leven in klokkentorens en theaters in de lage landen 
voor jong én oud.  
________________________________________________________________________ 


