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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2010
* 1E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2010
door Freek Bakker, stadsbeiaardier van Nijkerk
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 1 juli 2010 van 20.00-21.00 uur.

Stadsbeiaardier Bakker opent de 81e Zomerserie-carillonconcerten
In 1920 was Nijkerk een van de eerste Nederlandse plaatsen waar men carillonconcerten ging organiseren.
De boerendeun werd wekelijks gespeeld en op kerkelijke en nationale feestdagen vonden er ook
bespelingen plaats, maar echte concerten, dat was een nieuw verschijnsel.
Het waaide over uit Vlaanderen, waar al zo’n 10, 20 jaar in enkele plaatsen cariloonconcerten te beluisteren
waren. Voor de concerten in Mechelen, door Jef Denyn werden zelfs speciale treinen ingelegd. Zover is het in
Nijkerk nooit gekomen, maar Nijkerk heeft op dat terrein inmiddels wel een reputatie hoog te houden.
Sinds 1928 wordt de serie georganiseerd door de Nijkerkse Klokkenspelvereniging.
Herdenkingsjaar
Dit jaar wordt in een aantal concerten ingespeeld op de herdenking van de geboortedata van de componisten
Chopin en Schumann (1810) en Albeniz (1860). Dat begint meteen al in het eerste concert, aanstaande
donderdag, 1 juli om 20.00 uur, waarin stadsbeiaardier Freek Bakker werken van Chopin en Schumann speelt.
Daarnaast staan ook enkele originele beiaardwerken op het programma, o.a. van Leen ’t Hart, die jaren lang in
Nijkerkerveen heeft gewoond.
Buitenlandse bijdragen
Natuurlijk ontbreken ook buitenlandse beiaardiers niet op het programma. Zo wordt het derde concert verzorgd
door Jason Lee, die in Canada werd geboren, toen zijn Chinese ouders daar een paar jaar woonden. Een groot
deel van zijn jeugd bracht hij in China door. Daarna studeerde hij in de Verenigde Staten, beiaard in België en
momenteel rechten in Engeland. Zoals vrijwel elk jaar ontvangen we ook een Belgische beiaardier: Koen
Cosaert die concert nr. 4 voor zijn rekening neemt. De Spaanse Anna Maria Reverté, tenslotte, speelt op 5
augustus, nadat zij vorig jaar door ziekte verstek moest laten gaan. Al met al weer een zeer gevarieerde
concertserie, die liefhebbers en toevallige luisteraars weer mooie muzikale momenten zal opleveren.
Op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging zijn de programma’s en vele andere
wetenswaardigheden te vinden: www.nijkv.nl.
Rustig luisteren
De concerten vinden allemaal op donderdag plaats, van 20.00-21.00 uur. Vanaf een kwartier voor aanvang is de
luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging geopend. Deze zeer gewaardeerde faciliteit wordt al zo’n
twintig jaar door Fa. Jan Poorter van het Verlaat in Nijkerk beschikbaar gesteld. Men vindt er overdekte
zitplaatsen, een programma, vaak een toelichtingsblad en meestal de kans om extra rustig te luisteren. Alles
natuurlijk gratis. Ingang: tussen Gasthuisstraat 3 en 5.
Het concert wordt aangeboden aan de Rabobank in Nijkerk die, bijna per traditie, ook dit jaar weer de
kleurendruk van het omslag van het zeer verzorgde programmaboekje voor zijn rekening nam.
Zoals elk jaar geeft de Klokkenspelvereniging ook in deze serie weer een unieke kans om kennis te maken met
vele aspecten van de beiaardcultuur van Nederland en de rest van de (beiaard-)wereld. Toch maar eens proberen,
dit jaar!

