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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2016 

 

Concert 2 -  Donderdag 7 juli 20.00-21.00 uur 

Gastbeiaardier: Carl Van Eyndhoven (België) 

            

Belgische beiaardier verzorgt 2
e
 beiaardconcert 

 
Beiaardier Carl Van Eyndhoven is gefascineerd door jazz èn de componist Bartók. 

Gecombineerd met zijn werk als beiaardier levert dat soms merkwaardige klanken op. 

 

En dan te bedenken dat hij in 2012 promoveerde op “de uitvoeringspraktijk van de 

zeventiende-eeuwse beiaardmuziek in de Zuidelijke Nederlanden”. Dan heb je het wel over 

een musicus met een heel brede muzikale belangstelling! Hij is dan ook decaan van de 

Faculteit Kunsten (LUCA / KU Leuven). 12 jaar lang was hij voorzitter van de Vlaamse 

Beiaardvereniging en momenteel is hij voorzitter van Resonant (Vlaams centrum van 

muzikaal erfgoed) en van het Béla Bartók Archief van België.  

Naast al deze bedrijvigheid is hij ook nog stadsbeiaardier van Tilburg en het Belgische Mol. 

En daarvoor is hij natuurlijk a.s. donderdag 7 juli in Nijkerk. Voor de vijfde keer zal hij dan 

een zomeravond-beiaardconcert spelen.  

 

Programma 

Carl Van Eyndhoven begint zijn programma met een prelude van Matthias Van den Gheyn, 

de broer van de beroemde gieter van de Nijkerkse beiaard, Andreas Jozef Van den Gheyn. 

Na zeven variaties over het Cecilialied volgen twee eeuwenoude madrigalen die door Van 

Eyndhoven omspeeld worden in de traditionele intavolatietechniek.  

De Romantiek komt aan bod in pianostukjes van Tsjaikovsky en liederen van Schubert. Dan, 

eindelijk, een selectie uit het piano-album “Voor kinderen” van Bartók. 

Tenslotte, na een vioolsonate van Haydn komt het wervelende sluitstuk met een 

improvisatie over chansons en jazzy zigeuner- en klezmermelodieën. 

Vervelen zit er dus niet in bij dit afwisselende programma! 

 

Het concert is rustig en droog te beluisteren op de NKV-luisterplaats, bij het Tabakhuis, 

Nieuwstraat 9 en duurt van 20.00-21.00 uur. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door 

Installatiebedrijf Unica Installatietechniek – technisch beheer uit Hoevelaken. 

 
Bijlagen: programma 7 juli – eigen foto Carl Van Eyndhoven – titelpagina programmaboekje 


