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* 6E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2013 
   door  Eddy Mariën uit België 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 8 augustus 2013 van 20.00-21.00 uur. 
 
            

 

Belgische beiaardier op carillon. 

 
Eddy Mariën is beiaardier van Mechelen, Leuven, Halle en Meisen. In België dus. En 

vooral de beiaarden van Mechelen en Leuven  behoren tot de belangrijkste van België.  

 

Hij studeerde piano aan het Muziekconservatorium van Mechelen en studeerde nadien aan de 

Koninklijke Beiaardschool “Jef Denijn” in die stad, die de bakermat van de huidige 

beiaardkunst is. Hij is inmiddels docent aan dat befaamde beiaardinstituut. Aan het 

Lemmensinstituut in Leuven behaalde hij de graad Master of Music, omdat dàt in Mechelen 

niet mogelijk is. 

Eddy Mariën won de eerste prijs op de internationale beiaardwedstrijden in Nijmegen (1989) 

en Berlijn (1991). Nu wordt hij regelmatig in binnen- en buitenland als jurylid uitgenodigd. 

Daarnaast wordt hij heel frequent voor concerten en lezingen in Europa, Amerika, Nieuw-

Zeeland en Australië gevraagd. Hij heeft CD’s opgenomen van beiaard, solo, maar ook in 

combinatie met diverse andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld een gitaar. 

Hij gaf mastercursussen in de USA, Portugal en Denemarken. Als voorstander van 

combinaties van beiaard met andere instrumenten bracht hij wereldpremières voor beiaard 

met gitaar en beiaard met vibrafoon. 

Van zijn stiefvader, Jef Rottiers, een belangrijke beiaardier en beiaardcomponist, leerde hij de 

eerste beginselen van het piano- en het beiaardspel. Inmiddels heeft hij diens hele 

beiaardoeuvre op CD opgenomen. 

 

Programma: 7 duootjes 

Het programma van Eddy Mariën bestaat uit zeven maal twee verwante composities: 

preludes, liefde, fantasieën, serenades, eigen werken, Broadway shows en tenslotte vertelsels 

van Jeff Rottiers. Het is een afwisseling van originele beiaardwerken en bewerkingen van 

bekende composities. Het wordt een plezierig concert, dat een mooie indruk zal geven van het 

doorgaans verfijnde Belgische spel. Het hele programma is te zien op de website 

www.nijkv.nl. Op de luisterplaats, Nieuwstraat 9 staan donderdag 8 augustus de stoelen weer 

klaar voor het concert dat van 20.00-21.00 zal duren. 
 
 


