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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2010 
 
* 7E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2010 

door Marcel Siebers 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 19 augustus 2010 van 20.00-21.00 uur. 
 
Meer wetenswaardigheden: www.nijkv.nl.        

     

 

Hommages op het carillon 

 

Het beiaardconcert van a.s. donderdagavond 19 augustus heeft een zeer gevarieerd programma, maar de 

rode draad door het concert wordt gevormd door een aantal hommages. 

 

Beiaardier Marcel Siebers begint met een splinternieuwe eigen compositie, Fanfare 500, die hij heeft 

gecomponeerd ter gelegenhied van het feit dat de eerste schriftelijke vermelding van een beiaard, in dit geval van 

een beiaardklavier in het Belgische Oudenaarde, uit 1510 dateert. Een hommage aan de 500-jarige beiaard dus. 

De Amerikaanse componist Samuel Barber werd in 1910 geboren. Hij wordt donderdagavond geëerd met een 

uitvoering van zijn beiaardcompositie Legend, Dirge and Allegro. 

50 jaar eerder, in 1860, werd de Spaanse componist Isaac Albéniz geboren. Als hommage aan heeft Siebers een 

aantal van zijn pianowerken voor beiaard bewerkt en ze op het programma gezet.  

Het concert wordt besloten met een Hommage aan Wil van Kranenburg, die in 1999 de strijd tegen kanker 

verloor.  

Tussen de hommages door vermeldt het programma onder andere nog een orgelsonate van Rheinberger en een 

aantal evergreens. Genoeg variatie dus om elke luisteraar wat te bieden. 

 

Marcel Siebers (1955) is stadsbeiaardier van Venlo, Cuijk en Emmerich. Hij heeft zowel in Europa als in de 

Verenigde Staten van Amerika als vele recitals gegeven. Ook als componist heeft hij zijn sporen verdiend; zo 

won hij in 1994 en 1996 een 2
e
 prijs bij internationale compositiewedstrijden. 

Het concert, dat om 20.00 uur begint, wordt financieel mogelijk gemaakt door Boekhandel Den Hertog uit 

Nijkerk. Om rustig (en droog!) te kunnen lusteren is vanaf 19.45 uur de NKV-luisterplaats geopend, ingang 

Gasthuisstraat 3a.  

 

 

Bijlagen: Programma + foto Marcel Sibers 

 


