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* 3E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2009
door Jon Lehrer uit de Verenigde Staten van Amerika
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 16 juli 2009 van 20.00-21.00 uur.

Amerikaan verzorgt het derde zomer-beiaardconcert
Jon (van Jonathan) Lehrer werd in 1982 geboren en begon op z’n achttiende aan de
beiaardstudie aan de Yale Universiteit in New Haven (USA). Na zijn afstuderen concerteerde
hij onder andere regelmatig op het Nederlandse Carillon op de Militaire Begraafplaats in
Arlington. Om dichter bij de bron te komen is hij ook gaan studeren aan de de Koninklijke
Beiaardschool “Jef Denyn” in het Belgische Mechelen. Daar kreeg hij les van Eddie Mariën,
Geert D’hollander en Koen Cosaert, allemaal niet onbekend in Nijkerk. Hij won onder meer
een prijs bij het prestigieuze Koningin Fabiola Beiaardconcours. Hij maakte concerttournees
door de USA, Canada, België en Nederland.
Behalve muzikaal is Jon Lehrer ook sportief: hij beoefent met veel plezier Tai chi en
hanggliding. Vooral die laatste sport lijkt ons goed te combineren met het beiaardwerk op
hoge torens…
Jon Lehrer heeft zijn programma bijna symmetrisch ingedeeld in compositiekoppels: Eerst
twee barok-composities: een Chaconne van Fischer en een Sonata van Van Noordt, die
driehonderdvijftig jaar geleden werd geboren. Daarna twee hedendaagse Belgische
composities: een van Geert D’hollander en een van Kenneth Theunissen, beide collega’s van
Lehrer. Als scharnierpunt in het programma dient het Caprichio Árabe van Tarrega die
honderd jaar geleden overleed. In het laatste deel van het programma horen we eerst twee
Noord-Amerikaanse carilloncomposities en tot besluit The Harmony of Zion van John Knox.
In dit interessante programma kunnen we kennis maken met verschillende composities die in
Nijkerk nog nooit hebben geklonken. Ze zijn goed te beluisteren op de NKV-luisterplaats,
ingang Gasthuisstraat 3a. Het concert vindt plaats op donderdag 16 juli van 20.00-21.00 uur.
Het concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Struik Foods Europe BV te Voorthuizen.

