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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2010 
 
* 6E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2010 

door Anna Maria Reverté (Spanje) 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 5 augustus 2010 van 20.00-21.00 uur. 
 
             

 
Spaanse klanken op het carillon 

 

Vorig jaar stond Anna Maria Reverté al op het programma van de concertserie van 2009. Helaas kon ze 
door ziekte niet spelen. Dit jaar komt ze dat graag goed maken. 
Anna Maria Reverté studeerde piano, solfège en filosofie in Barcelona. Beiaard studeerde ze bij Maria Dolores 

Coll en daarna volgde ze diverse cursussen aan de beiaardscholen van Amersfoort en Løgumkloster (DK). In 

1988 werd ze benoemd tot fulltime-beiaardier van het paleis van het “Generalitat Catalunya”(de zetel van de 

Catelaanse regering en full time is daar echt full time! Elke werkdag bespeelt ze tweemaal de beiaard en elke 

maand geeft ze een drukbezocht concert! Verder organiseert ze jaarlijks een beiaardfestival en ze heeft met 

diverse andere instrumenten en ensembles samengespeeld. Ze doet dat in heel Europa en in de USA. Vaak solo, 

maar ook regelmatig met haar levenspartner, de Belgische beiaardier Koen van Assche als beiaardduo. Ze heeft 

diverse CD’s opgenomen en bewerkte al meer dan 400 werken voor beiaard, waarvoor ze in 1994 een eerste prijs 

kreeg. Kortom een zeer actieve dame! 

 

Volledig Spaans programma 
Op het programma van Anne Maria Reverté staan uitsluitend Spaanse composities uit de laatste drie eeuwen. Het 

zwaartepunt ligt in de tweede helft van het programma, waarin ze een hommage aan Isaac Albéniz brengt, die dit 

jaar precies 150 jaar geleden is geboren. Het zal een bijzondere ervaring zijn om deze sierlijke en soms 

melancholieke muziek door zo’n getalenteerde Spaanse te horen spelen. 

Het concert, dat donderdag om 20.00 uur begint, is in alle rust – en droog – te beluisteren op de luisterplaats van 

de Nijkerkse Klokkenspelvereniging, Gatshuisstraat 3a. 

 

 


