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* SLOTCONCERT serie ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2015 
   door beiaardier Gideon Bodden en Boudewijn Zwart (elektronische piano) 
   met als speciale gast zanger Falco van Loon (tenor) 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 10 september 2015 van 20.00-21.00 uur. 
             

SFEERVOL SLOTCONCERT BEIAARDSERIE 
 

Altijd weer een waagstuk: beiaard samen met andere instrumenten. Maar zoals elk jaar wil de 

Nijkerkse Klokkenspelvereniging de zomerconcertserie afsluiten met zo’n bijzonder waagstuk. Dit 

jaar: beiaard + elektrische piano (inmiddels bekend en zeer gewaardeerd) + ... een zangstem, namelijk 

die van de Nijkerkse tenor Falco van Loon! 
 

Het wordt weer sjouwen, puzzelen en repeteren. De elektrische piano en de loodzware speakers moeten naar 

hun plek bovenin de toren worden gesjouwd, daarna komt het gepuzzel om een mooi evenwicht tussen 

carillon, piano en zangstem te bereiken. Bovendien moet het geluid ook rondom de toren overal goed te 

horen zijn. Ondanks alle repetities is de uiteindelijke klank pas in de toren goed in balans te krijgen. 

 

Drie topmusici  
Aan de bezetting zal het niet liggen. Bodden en Zwart behoren tot de allerbeste beiaardiers van deze tijd. 

Gidon Bodden is beiaardier van Amsterdam (Munttoren), Hilvarenbeek en Schoonhoven. daarnaast is hij 

specialist in het ontwerpen en stemmen van klokken. Ook de technische kant van het carillon heeft voor hem 

geen geheimen. Nog onlangs heeft hij het Nijkerkse beiaardklavier duchtig onderhanden genomen, zodat het 

nu weer super speelt! 

Boudewijn Zwart is stadsbeiaardier van ruim een dozijn plaatsen. Onder de titel "Bell Moods" reist hij door 

heel Europa met zijn zelf ontworpen rijdend Concert Carillon. In 1990 won hij het Koningin Fabiola 

Beiaardconcours, de belangrijkste beiaardwedstrijd ter wereld. Zwart is oprichter en directeur van het 

Carillon Instituut Nederland.Hij woont al jaren in Nijkerkerveen. 

Tenor Falco van Loon is in Nijkerk geen vreemde. Hij is de initiatiefnemer van het oprichten van het 

succesvolle Bach Consort Nijkerk. Hij is een veelgevraagd solist en heeft een breed repertoire. Van Loon 

heeft een parttime vaste aanstelling bij het Groot Omroep Koor. Ook zingt hij regelmatig in of met het 

Nederlands kamerkoor en de Nederlandse Bachvereniging. Maar hoe klinkt het als een zanger, natuurlijk 

versterkt, vanaf de toren zingt? Niemand heeft het nog gehoord, Nijkerk heeft de première! 

 

Fantastisch programma 
Het programma, dat niet minder dan 21 onderdelen bevat, bestaat uit vrijwel allemaal toppers van diverse 

genres: Het wordt geopend door de Queen of Sheba, daarna “Bist du bei mir”, dé canon van Pachelbel en hét 

Largo van Händel. Vervolgens liederen van Van Beethoven, Mozart en Schubert, onderbroken door een 

pianoconcert-deel van Mozart. Salonmuziek gaat vooraf aan het “Panis Angelicus” en van Dëlibes het 

“Bloemenduet”. Na een blokje “Musical/Film” eindigt dit bijzondere slotconcert heel sfeervol met een 

preludium van Denyn en hét wiegenlied van Brahms (de details zijn te vinden op de website www.nijkv.nl) 

Onderwijl zie je de toren geleidelijk oplichten tegen een steeds donkerder hemel... Zoals elk jaar: kippenvel! 

De laatste kans dit jaar om deze belevenis mee te maken. Gewoon een keer doen! 

 

Luisterplaats 

Luisteren kunt u overal rond de toren, maar zeker op de luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspel-

vereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is, bij regen overdekt. Tijd: 

Donderdag 10 september van 20.00-21.00 uur. Een bijzonder concert om niet te missen! 
 

Bijlagen: – programma 10 september – 2 foto’s Falco van Loon 


