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* 5e ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2015 
   door Florian Cosaert uit België 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 30 juli 2015 van 20.00-21.00 uur. 
 
            

 

 

Eerste Belg op de beiaard 

 

Dit zomerseizoen zal er drie maal een gastbeiaardier uit België een concert verzorgen. A.s. 

donderdag 30 juli komt de eerste: Florian Cosaert. 
In de beiaardwereld is de naam Cosaert geen onbekende. Florian’s vader is namelijk sinds een paar 

jaar de directeur van de moeder van alle beiaardopleidingen, de Koninklijke Beiaardschool “Jef 

Denyn” in Mechelen. Geen wonder dat hij met zijn vader een beiaardduo vormt. Toch is het hem niet 

komen aanwaaien. Hij heeft er stevig voor gestudeerd: Aan het conservatorium van Kortrijk studeerde 

hij Algemene muzikale vorming, Algemene muzikale cultuur, piano, klassieke gitaar en elektrische 

gitaar. Daarna specialiseerde hij zich aan de Kunsthumniora voor Muziek en Dans in Gent-Evergem in 

jazz, piano, elektrische gitaar en contrabas. Tegelijkertijd studeerde hij aan de Beiaardschool alles wat 

er nodig was om in 2014 “met onderscheiding” het getuigschrift “beiaardier” te behalen. In hetzelfde 

jaar werd hij aangesteld als stadsbeiaardier van Izegem. 

Florian (geb. 1993) speelt in verschillende verbanden als contrabassist en als jazzmusicus. Met zijn 

vader maakte hij in 2012 een beiaardtoernee door de Verenigde Staten. 

 

Programma 

Het programma voor zijn concert in Nijkerk heeft Florian ingedeeld in vier afdelingen: uit de 

Romantiek, Twee preludes voor beiaard, Barokke grandeur en Argentinian Tango. we komen de 

namen tegen van o.a. Dvořák, Elgar, Bach, Händel en Piazzolla. Daarnaast originele 

beiaardcomposities van onder meer Nees, Denyn en Vanden Gheyn. Kijk voor de details op de 

website www.nijkv.nl. 
  

Luisterplaats 

Luisteren kunt u overal rond de toren, maar vooral op de luisterplaats van de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is, bij regen 

overdekt. Tijd: Donderdag 30 juli van 20.00-21.00 uur. 

 

Dit concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Powerlight, Patroonstraat 11 in Nijkerk. 

 
Bijlagen: – programma 30 juli – foto Florian Cosaert. 

 


