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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2010
* 3E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2010
door Jason Lee
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 15 juli 2010 van 20.00-21.00 uur.
Meer wetenswaardigheden: www.nijkv.nl.

Studiebol op de beiaard
Beiaardier Jason Lee werd weliswaar in Vancouver (Canada) geboren, maar verhuisde al op zijn derde
jaar naar Hong-Kong, waar hij zijn kindertijd doorbracht. Tot zover nog geen beiaard in zicht. Daarvoor
moest hij gaan studeren in de USA.
Lee ging Ethiek, Politiek en Economie studeren aan de Yale Universiteit. Daar kwam hij in aanraking met het
verschijnsel beiaard. Hij trad in 2004 toe tot het Yale University Guild of Carillonneurs, waarvan hij in 2006 een
van de medevoorzitters werd. In 2008 haalde hij het Advancement Examination, waardoor hij ook volledig lid
van het landelijk ‘gilde’ kon worden. Na zijn studies op Yale ging hij echt beiaard studeren aan de Koninklijke
Beiaardschool “Jef Denyn” in het Belgische Mechelen. Daar behaalde hij al in 2009 het Einddiploma Met Grote
Onderscheiding. Momenteel studeert hij Rechten aan de Universiteit van Cambridge (GB), maar hij hoopt nog
steeds zijn passie voor de beiaard levend te houden, zeker bij zijn campagne voor het plaatsen van een carillon in
zijn moederland Hong-Kong.
Veel variatie in programma
In het programma van het concert dat Jason Lee a.s. donderdagavond om 20.00 uur op de beiaard van Nijkerk
gaat spelen, komen diverse bekende en onbekende componisten uit de oude en de nieuwe wereld voor. Zijn
programma is verdeeld in vijf delen: 1. Barokke klaviermuziek, 2. Romantische stukken, 3. Lichte muziek van
deze tijd, 4. Bewerkingen van filmmuziek en tenslotte: 5. Jazzy nummers. De details vindt u op www.nijkv.nl.
Voor iedereen is er wel iets bekends te horen en de rest is niet minder het aanhoren waard!
Het concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Struik Foods Europe uit Nijkerk.
Vanaf 19.45 uur staan de stoelen op de luisterplaats weer klaar om rustig te kunnen luisteren. Ingang
Gasthuisstraat 3a.
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