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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2011 
 
* 2E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2011 
   door Mannes Hofsink, stadsbeiaardier van Meppel 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 14 juli 2011 van 20.00-21.00 uur. 
 
           

 

Attractieve internationale beiaardserie 2011 
 

Nijkerk- Op donderdag 14 juli om 20.00 uur vindt het tweede concert plaats in de serie 

Zomeravond-beiaardconcerten 2011. Gastbeiaardier is Mannes Hofsink, stadsbeiaardier van 

Meppel. 
Mannes Hofsink is een muzikale duizendpoot, die verschillende disciplines heeft gestudeerd. Hij is 

afgestudeerd organist, kerkmusicus en koordirigent. Hij is cantor-organist van de Grote of Mariakerk 

in Meppel. Zijn beiaardstudie doet hij aan het Carillon Instituut Nederland in Dordrecht, waarvan 

Boudewijn Zwart directeur is. De eerste fase (Bachelor) heeft hij inmiddels afgesloten. Momenteel is 

hij bezig voor het Masterdiploma. 

De kern van zijn beiaardprogramma wordt gevormd door enkele klassieke composities. Hij speelt 

delen uit de sonate met de Turkse Mars van Mozart en enkele liederen van Mendelssohn-Bartholdy en 

Schubert. Het concert wordt echter geopend met een compositie van de succesvolste beiaardcomponist 

van deze tijd: Geert D’hollander. Zijn partner, Liesbeth Janssens, zal overigens op 25 augustus het 

zevende concert in deze serie verzorgen. 

 

Modern slot 
Ook het einde van het concert wordt gevormd door twee moderne composities: de Passacaglia van Jos 

Lerinckx, die nog goed aansluit bij de wat klassiekere programma-onderdelen. De twee werken van de 

Dordrechtse componist Kors Monster zijn echt wel modern te noemen. Ze spreken een eigen taal en 

zijn gedacht vanuit de piano, met in het achterhoofd de beiaard van Dordrecht. Het complete 

programma staat op www.nijkv.nl. 

De nieuwe luisterplaats, Tabakhuis, Nieuwstraat 9, is vanaf 19.45 uur geopend. De voorziening is in 

verband met de verbouwing van het Tabakhuis nog provisorisch, maar luisteren, kijken en droog zitten 

kan allemaal zonder problemen. 

Het concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Bomecon Construction-Equipment B.V. te 

Nijkerk. 

 
 

 


