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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2011
* 10E (en laatste) ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2011
door gastbeiaardier Boudewijn Zwart
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 15 september 2011 van 20.00-21.00 uur.

Slotconcert natste beiaardseizoen ooit
Statistieken worden er niet bijgehouden, maar iedereen is ervan overtuigd: qua weer is dit wel de meest
miserabele beiaardzomer sinds mensenheugenis.
Vooral goed merkbaar op de nieuwe, provisorische luisterplaats, waar elke week op donderdagavond in weer en
wind een partytent opgezet moet worden om de luisteraars onderdak te bieden. Eén keer was er zoveel wind, dat
het opbouwen van de tent niet verantwoord was. Een andere donderdagavond klaterde de regen zo hard op tent
en omgeving, dat het carillon niet meer te horen was…
Donderdag 15 september is het naar verwachting mooi beiaardweer en dat past mooi bij het prachtige slotconcert
dat voor deze laatste seizoenbespeling staat geprogrammeerd.
Hoogtepunt
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, heeft de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ook dit jaar het lekkerste voor
het laatst bewaard: het slotconcert wordt uitgevoerd door een van de beste beiaardiers ter wereld, die ook nog
eens in de gemeente Nijkerk woont: Boudewijn Zwart. Hij verstaat de kunst om de moeilijkste composities te
spelen alsof ze heel simpel zijn. Daarbij beheerst hij de dynamiek (hard en zacht spelen) op de beiaard als geen
ander. Hierdoor vormen zijn concerten altijd een hoogtepunt in de concertserie. Zwart is een van de actiefste
beiaardiers van Nederland: hij bespeelt, vaak één keer in de week, niet minder dan twaalf beiaarden in
evenzoveel verschillende plaatsen. Daarnaast is hij directeur van het Beiaard Instituut Nederland in Dordrecht en
is hij de trotse bezitter van een door hem zelf ontworden mobiel Concert Carillon, waarmee hij door heel Europa
reist.
Aantrekkelijk programma
Boudewijn Zwart heeft voor Nijkerk een aantrekkelijk programma opgesteld. Het bevat twee originele
beiaardwerken uit de vorige eeuw. Daaromheen staan enkele geliefde klassieke composities. Het programma
begint met Bach (1e klavierpartita), verder Mozart (Andante uit fluitconcert), daarna Grieg (Suite “Uit Holbergs
Zeit” en bijna aan het einde drie gitaarcomposities van Tarréga. Het programma wordt afgesloten met een
improvisatie, mogelijk van een geestelijk lied, die goed aan zal sluiten bij de bijzondere sfeer van een laatste
seizoenconcert: een fraai oplichtende toren tegen de nachtelijke hemel.
Geniet mee op de luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging, bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9. Het
concert begint om 20.00 uur, de luisterplaats is een kwartier eerder geopend.
Het concert wordt aangeboden aan de Rabobank te Nijkerk, die al vele jaren de kleurendruk van het omslag van
het programmaboekje bekostigt.
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