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Ik schrijf dit voorwoord op de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag. Een dag waarop in 
normale tijden over de hele wereld de Matthäus Passion in grote aantallen ten gehore 
wordt gebracht. Dit jaar is echter alles anders. Vanwege de coronapandemie is het 
devies over de hele wereld: “Thuis blijven!” Het gangbare leven is tot stilstand 
gekomen. Ook het culturele leven wordt hard getroffen. Concerten zijn afgelast, 
muziekzalen gesloten. Het is onwerkelijk stil…

Voorwoord

De Stichting ‘Utrechtse Klokkenspel Vereniging’ (UKV) is in 1928 opgericht met als 
doelstelling ‘de belangstelling voor de Utrechtse carillons te bevorderen’.

BESTUUR 

Voorzitter • Erik Kerpen
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Penningmeester • Casper Erkelens
Bestuursleden Communicatie •

Loni Verweĳ , Juliëtte Dufornee
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En dan klinken ineens toch de indringende 
klanken van de Matthäus vanaf de Domtoren 
in Utrecht. Onze stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig geeft op de eeuwenoude Dombei-
aard, misschien wel als enige, een live 
concert met muziek uit deze meeslepende 
Passion. Een boodschap van hoop en liefde 
aan Utrecht én, via de live-stream, aan de 
hele wereld.

Vandaag de dag weten we niet hoe de 
toekomst eruit zal zien. Als UKV hebben we 
in ieder geval besloten dat ons Zomer-
avondconcertseizoen doorgaat, zowel op 
de Dombeiaard als op de beiaard in de 
Torenpleinkerk in Vleuten. Zo zal op 

maandag 6 juli het eerste concert klinken 
en op 24 augustus ons ook dit jaar weer 
spetterende slotconcert. Vooralsnog gaan 
we ervan uit dat de gewaardeerde meet & 
greets met de beiaardiers na afl oop van de 
concerten niet zullen kunnen plaatsvinden 
en dat we dit jaar het Buurkerkhof bĳ  het 
slotconcert niet op de gebruikelĳ ke manier 
kunnen inrichten (kĳ kt u te zĳ ner tĳ d op 
onze website voor de laatste informatie).

Maar hoe het ook zĳ , de beiaardmuziek zal 
blĳ ven klinken. Als boodschap van hoop en 
liefde, aan u als gewaardeerde donateur en 
vriend van de Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging, aan Utrecht én aan de wereld.

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

Erik J.M. Kerpen 
voorzitter Utrechtse Klokkenspel Vereniging
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Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht
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Beiaard Domtoren, Utrecht
In 1663 bestelde het stadsbestuur van 
Utrecht een beiaard van vĳfendertig klokken 
bĳ de klokkengieters François en Pieter  
Hemony. Deze beiaard, één van de laatste 
instrumenten van hun hand, had als basis-
klok een B0 (gewicht ongeveer 2750 kg). Tot 
de grote torenrestauratie in 1902 is er enkele 
malen aan de beiaard gewerkt. Zo werd in 
1695 het spel naar boven toe uit gebreid met 
zeven klokjes van Melchior de Haze. In 1888 
verving Severinus van Aerschodt één van de 
Hemony-klokken. 

Tĳdens de grote torenrestauratie in de jaren 
1900-1930 is de inrichting van het carillon 
tussen 1902 en 1907 sterk gewĳzigd. Er  
werd voor de ophanging van de beiaard een  
moderne stalen klokkenstoel gefabriceerd. 
De oorspronkelĳke serie Hemony-klokken 
was toen nog bĳna geheel aanwezig. In 1906 
werd het basoctaaf door de gieter Van 
Bergen uit Heiligerlee voorzien van een Cis- 
en een Es- klok, die in 1951 weer verwĳderd 
werden. In 1928 en 1929 werden de klok van 
Van Aerschodt en een De Hazeklok 
vervangen door de Engelse gieter Taylor. In 
1951 heeft een vrĳ omvangrĳke restauratie 
plaats gehad. De gieter Eĳsbouts verving de 
klokken van De Haze, één van de Taylor-
klokjes alsmede een gebarsten Hemonyklok. 
Tevens vulde hĳ de beiaard aan tot 
zevenenveertig klokken (vier octaven). 

In 1965 begon de klokkenstoel uit 1906 
bedenkelĳke roestverschĳnselen te vertonen. 
Nader onderzoek toonde de noodzaak van 
een grondige restauratie aan, niet alleen van 
de technische inrichting, maar ook van de 
klokken. Tĳdens de restauratie van 1972 tot 
1974 is de stalen klokkenstoel vervangen 
door een stoel van hout. De Hemonyklokken 
zĳn iets bĳgestemd, zodat de gevolgen van 
de corrosieve werking op de klokken (nog net 
op tĳd) genivelleerd konden worden. Alle 
klokken die niet van de gebroeders Hemony 
(1663-1664) waren, zĳn in 1972 opnieuw door 
Eĳsbouts gegoten. Bovendien zĳn drie 
nieuwe basklokken gegoten. De grootste 
heeft een gewicht van ruim 7000 kg. 

In 1997 is een verloren gewaand Hemony-
klokje, dat enige jaren geleden is terug-
gevonden, gerestaureerd en teruggehangen 
in de beiaard van de Domtoren. Op dit 
moment heeft de beiaard 34 klokken die zĳn 
gegoten door de gebroeders Hemony, de 
overige 16 klokken zĳn gegoten door de 
Koninklĳke Klokken-gieterĳ Eĳsbouts uit 
Asten. De beiaard heeft nu een omvang  
van 4 octaven. De klokkenreeks is als volgt 
samen gesteld: G0 (Fis0*) - Bes0 - c1 - d1 - 
es1 ... c5

Beiaardbespelingen • elke zaterdag van  
11 tot 12 uur, en van 1 april tot 1 december 
op vrĳdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Beiaard Nicolaïkerk, Utrecht
Het carillon in de zuidertoren van de 
Nicolaïkerk werd in 1649 gegoten door de 
gebroeders Hemony op basis ‘a’. Het was 
toen twee octaven groot. In 1933 werd het 
met een octaaf uitgebreid. Deze 12 klokken 
van de Engelse klokkengieter Taylor waren 
weliswaar van goede kwaliteit, maar bleken 
niet bĳ de aanwezige Hemony-reeks aan te 
sluiten. Om deze reden kreeg in 1957 de 
firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel de 
opdracht 12 nieuwe klokjes te gieten. In 
1985 is de beiaard gerestaureerd door de 
firma Eĳsbouts te Asten, die bĳ deze 
gelegenheid nog eens 5 klokjes heeft 
gegoten. In 1988 kwamen daar 2 klokjes bĳ, 
een geschenk van de Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging, die in 1988 haar 60-jarig bestaan 
had gevierd. Al met al kwam de omvang van 
het carillon hierdoor op 3½ octaven – 43 
klokken. De speeltrommel dateert qua 
aanleg uit 1582.

Beiaardbespelingen • Het hele jaar door op 
zondagmiddag van 14 tot 15 uur. 

Beiaard Torenpleinkerk, Vleuten
In de Willibrordustoren van de oude 
dorpskerk op het Torenplein te Vleuten 
(gemeente Utrecht) hangt sinds 2010 een 
zware beiaard van 52 klokken op basis ‘es’, 
gegoten en geïnstalleerd door Koninklĳke 
Klokkengieterĳ Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. 
Deze prachtige beiaard, die kon worden 
gerealiseerd dankzĳ een besluit van de 

Gemeenteraad van Utrecht en een daarop 
volgende sponsoractie, is op 21 augustus 
2010 is in gebruik genomen door de 
Burgemeester van Utrecht Mr. A. Wolfsen. 
Het automatisch speelwerk wordt gestuurd 
door een spelcomputer.

Beiaardbespelingen • elke zaterdag 13 tot 
14 uur, en van 1 april tot 1 oktober ook op 
zondag van 16 tot 17 uur.

Het orgel in de Torenpleinkerk, Vleuten
In 1866 verkocht de Remonstrantse Gemeente 
in Utrecht haar orgel, in 1809 gebouwd door 
Gideon Thomas Bätz, aan de Hervormde 
Gemeente te Vleuten. Op 13 mei 1866 nam 
men het in Vleuten in gebruik met een bespe-
ling door de organist van de Utrechtse Pieters-
kerk en stadsbeiaardier van Utrecht, de heer 
J.A.H. Wagenaar. Op grond van het aanwezige 
pĳpwerk lĳkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat Bätz het orgel bouwde met pĳpmateriaal 
van verschillende herkomst dat hĳ nog in voor-
raad had. In 2019 is het orgel gerestaureerd 
door orgelmaker Hans van Rossum uit Wĳk en 
Aalburg. Bĳ deze restauratie is de situatie van 
1809 als ankerpunt genomen. Zo is de wind-
voorziening weer met twee spaanbalgen en is 
de kleur van het orgel weer zoals het in 1809 
was. Het orgel klink nu zoals we in de archie-
ven hebben teruggevonden: ‘zacht en does’. 
Het orgel is op dinsdag 12 mei 2020 terug-
gekeerd naar Vleuten; ze ging als een norse 
boerin naar Wĳk en Aalburg en is terug-
gekomen als een deftige dame van stand.

De instrumenten 
in Utrecht en Vleuten

* werkelĳke toonhoogte

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 



programmaprogramma

Malgosia Fiebig beiaard

6

ma 6 juli

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759), arr. A. Abbenes

Suite I in F (HWV 348)
Ouverture
Adagio e staccato
Hornpipe [Allegro] – Andante – [Allegro]
[Minuet]
Air
Minuet
Bourrée
Hornpipe
[Allegro moderato]

Suite II in D (HWV 349)
Ouverture [Allegro]
Alla Hornpipe
Minuet
Lentement
Bourrée

Suite III in G (HWV 350)
Minuet
Rigaudon I, II
Minuet
Minuet I, II
Gigue

1

2

3

Malgosia Fiebig is stadsbeiaardier van Utrecht en 
Nĳ megen. Malgosia studeerde aan de Muziek Academie 
van Gdansk, waar zĳ  haar Master of Music behaalde voor 
orgel en koordirectie. 

In 1999 volgde ze de cursus beiaard bĳ  Gert 
Oldenbeuving en werd vervolgens de eerste naoorlogse 
beiaardier van de St. Catharinakerk te Gdansk na 60 jaar 
stilte. Twee jaar later werd ze tevens benoemd tot 
beiaardier van de stadhuisbeiaard in het centrum van 
Gdansk. In 2004 verhuisde ze naar Nederland en 
behaalde een jaar later een Bachelor of Music in Carillon 
Performance bĳ  Arie Abbenes aan de Nederlandse 
Beiaardschool. Ze studeerde af als Master of Music in 
juni 2007 bĳ  Frans Haagen en Henk Verhoef. Ze won 
verscheidene eerste prĳ zen bĳ  internationale 
beiaardcompetities en gaf concerten in heel Europa, 
Curaçao, Australië en de VS. 

Opnames van haar eerbetoon op de Domtoren aan de 
overleden artiesten David Bowie en Avicii zĳ n op social 
media miljoenen keren over de hele wereld bekeken.

PROGRAMMATOELICHTING
De drie suites uit Water Music zĳ n door Händel geschreven voor koning George I 
van Engeland. Ze zĳ n voor de eerste keer uitgevoerd op 17 juli 1717 tĳ dens een 
boottocht van de koning over de Theems. Vanavond gaan we ook op boottocht! 
Neem je stoel mee naar het zonnedek en geniet van het landschap op de klanken 
van Händels muziek.

20:00 UUR • DOMTOREN

Water Music

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 

Georg Friedrich Händel
7



programma

Bob van der Linde beiaard

Bob van der Linde (1995) behaalde in 2017 zĳ n 
Bachelor en in 2019 zĳ n Master of Music diploma voor 
de hoofdvakken orgel en kerkmuziek aan HKU 
Utrechts Conservatorium, en beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hĳ  won 
diverse prĳ zen op internationale improvisatie en 
interpretatie beiaardconcoursen te Goes (2015), Breda 
(2016) en Springfi eld-USA (2017). Bob is 
stadsbeiaardier van Arnhem, waar hĳ  elke 
zaterdagochtend van 10:00 tot 11:00 op de beiaard 
van de Eusebiustoren speelt. Ook speelt hĳ  elke 
woensdagmiddag op de beiaard van Oudewater. 
Vanaf januari 2020 is hĳ  verbonden aan de PKN in 
Sneek. Hier begeleidt hĳ  de diensten in de Oosterkerk 
en Martinikerk. Daarnaast speelt hĳ  maandelĳ ks een 
middagdienst in de Anglican Church van Zwolle.

8 9

ma 13 juli
20:00 UUR • DOMTOREN

PROGRAMMATOELICHTING
De 24-jarige Rossini schreef de opera Il 
barbiere di Siviglia binnen enkele dagen. Voor 
de ouverture heeft Rossini gebruikt gemaakt 
van materiaal uit zĳ n eerdere opera’s 
Aureliano in Palmira en Elisabetta, regina 
d’Inghilterra. Thema’s uit Il barbiere di Siviglia
komen er verder niet in voor.

Forqueray was viola da gambaspeler aan het 
hof van Lodewĳ k XIV in Frankrĳ k. De zes suites 
voor klavecimbel zĳ n duidelĳ k geënt op de 
viola da gamba. Ze maken voornamelĳ k 
gebruik van de lage tonen van het instrument. 

De zes delen van de eerste suite hebben elk 
hun eigen karakter, variërend van ‘strak en 
zelfverzekerd’ tot ‘met gevoel, zonder 
traagheid’.

Het stuk van Geert D’hollander begint virtuoos 
met repeterende, pulserende clusters en een 
thema dat steeds langer wordt. De drukke 
opening maakt plaats voor een langzamer en 
melodieuzer middendeel, om vervolgens 
terug te keren naar het eerste virtuoze thema. 
Het stuk eindigt niet met een groot en statig 
slotakkoord, maar vliegt als het ware weg.

Gioachino Rossini (1792-1868)
Uit: Il Barbiere di Siviglia
Ouverture, arr. B. van der Linde

Antoine Forqueray (1672-1745)
Suite I, arr. B. van der Linde
Allemande: La Laborde
La Forqueray
La Cottin
La Bellmont
La Portugaise
La Couperin

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
3 kerksonates, arr. G. Bodden
Sonate 2 KV 68
Sonate 3 KV 69
Sonate 5 KV 145

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pavane, arr. B. van der Linde

Geert D’hollander (1965)
Pulsations

1

2

3

4

5

Recital

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 
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Arie Abbenes beiaard

Arie Abbenes studeerde beiaard bĳ  Peter Bakker in 
Hilversum en aan de Koninklĳ ke Beiaardschool te 
Mechelen. Vervolgens was hĳ  stadsbeiaardier van Asten, 
Tilburg, Eindhoven, Oirschot en vanaf 1985 tot 2011 van 
Utrecht. In die periode was hĳ  de vaste medewerker van 
het Festival Oude Muziek. Vele concertreizen naar de 
Verenigde Staten, Portugal, Engeland, Denemarken, 
Frankrĳ k, Duitsland, Oostenrĳ k, Japan, Korea en natuurlĳ k 
door Nederland en Vlaanderen, het hartland van de 
beiaardkunst. Naast het geven van beiaardconcerten was 
hĳ  actief als adviseur bĳ  restauratieprojecten van 
historische beiaarden. Arie Abbenes gaf beiaardles aan de 
conservatoria van Tilburg en Utrecht (Nederlandse Beiaard 
School/HKU) en aan de Indiana University School of Music 
te Bloomington, Indiana (USA). Dit laatste instituut kende 
hem dit jaar de “Bicentennial Medal” toe, bĳ  gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan van deze vooraanstaande 
muziekopleiding. 

10 11

ma 20 juli

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Uit: cantate Gott soll allein mein Herze haben (BWV 169)
Sinfonia
Uit: Magnifi cat
Deposuit potentes

 Henry Purcell (1659-1695)
Uit: King Arthur (1691) – Frost scene
Prelude as Cupid descends
Cupid – What ho thou genius of this isle
Prelude while the cold genius arises
Cupid – Thou dotting fool
Chorus of cold people – Dance
‘Tis love that has warmed us

 Marin Marais (1656-1728)
Le Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris

Johan Wagenaar (1862-1941)
Uit: De Schipbreuk (1889)
Wals – De natuur was op de oceaan bĳ zonder mooi
Quadrille – Lied van het volk op het onbewoonde eiland

 Scott Joplin (1868-1917)
Pleasant Moments – Ragtime Waltz (1909)

 Gioachino Rossini (1792-1868)
Uit: Guillaume Tell
Ouverture

 Alle beiaardbewerkingen: Arie Abbenes

1

2

3

4

5
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PROGRAMMATOELICHTING
De beiaard is in de Lage Landen al een 
bekende verschĳ ning vanaf het begin van 
de 16e eeuw, maar overgeleverde beiaard-
muziek is er nauwelĳ ks. 

De oorzaak hiervan moet verklaard worden 
vanuit het feit dat beiaardiers – net als de 
organisten – veelal improviserenderwĳ s 
speelden. Mochten zĳ  hun composities en 
bewerkingen genoteerd hebben, dan zĳ n de 
handschriften – op enkele exemplaren na – 
verloren gegaan in eenzame torens. 

De eerste en schaarse geschreven beiaard-
muziek dateert pas uit de 18e eeuw en dan 
wel uit de Zuidelĳ ke Nederlanden. Pas na 
1900 komt een bescheiden productie van 
originele beiaardmuziek op gang in Vlaan-
deren, Nederland en de Verenigde Staten. 

De beiaardier die ‘oude muziek’ en muziek 
uit de internationale romantiek wil uitvoeren 
is daarom aangewezen op bewerkingen, 
die hĳ  vaak zelf maakt. Hiermee treedt de 
beiaardier in een zeer oude traditie. 

Gedurende zĳ n lange carrière schreef Arie 
Abbenes niet minder dan 800 beiaardbewer-
kingen, geïnspireerd door de schitterende 
Hemonybeiaard van de Domtoren. Maar ook 
andere stĳ len komen aan bod in dit pro-
gramma; wat te denken van de Utrechtse 
romanticus Dr. Johan Wagenaar, zĳ n oude 
‘ragtime’-liefde met Scott Joplin en de uit-
bundige virtuositeit van Rossini’s Willem Tell. 

Een beiaardbespeling met een hoogst 
persoonlĳ ke keuze; er waren talloze 
programma’s mee te vullen… 

20:00 UUR • DOMTOREN

50 jaar bewerken voor beiaard

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 
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Rosemarie Seuntiëns beiaard

Rosemarie Seuntiëns werd geboren in klokkendorp 
Asten en studeerde piano aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg en beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Rosemarie 
is momenteel beiaardier van Asten, Eindhoven, 
Helmond, Oirschot, Roermond en Venray. Ze 
verzorgde gastconcerten in België, Duitsland, 
Frankrĳ k, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje 
en Tsjechië en maakte verschillende concertreizen 
naar de VS. Met als doel het instrument beiaard te 
promoten bĳ  een groot en jong publiek ontwikkelde 
Rosemarie ‘Roaming Bells’, een show voor reizende 
beiaard met muziek van klassiek tot dance-trance-
house, in gedurfde combinaties met orkest en 

artiesten. Seuntiëns oogst met deze internationale show ‘Roaming Bells’ veel succes in 
binnen- en buitenland. Sinds april 2020 werkt Rosemarie mee als carillonneur aan speciale 
projecten rondom 75 jaar Bevrĳ ding. De eerste streaming is op 5 mei jl. met genoegen 
gelanceerd. 

12 13

ma 27 juli

PROGRAMMATOELICHTING
Our Time: Me Too van Pamela Ruiter-Feenstra 
is het openingswerk. Met haar composities 
speelt zĳ  verbindend in op actuele en 
gevoelig maatschappelĳ ke thema’s die 
wereldwĳ d spelen, zoals Me Too (2018) en 
het coronavirus COVID-19 (2020).

Als ik kon Toveren dan zou de wereld er nu 
heel anders uit zien! De makers van Healing 
Bells namen als uitgangspunt een volks 
klaaglied uit Oekraïne en het coronamotief, 
dat onder een microscoop op een kroon lĳ kt. 
Lage en hoge tonen wisselen elkaar 
onheilspellend af in een hoog tempo. Een 
Bacchanale is een orgastisch muzikale 
compositie met een opzwepend karakter. 
Camille Saint-Saëns gebruikte deze als een 
van de hoogtepunten in zĳ n opera Samson 

et Dalila. Wereldwĳ d was de Parĳ zenaar 
Charpentier jarenlang te beluisteren tĳ dens 
de herkenningsmelodie van Eurovisie 
televisie-uitzendingen, de Eurovisiemars, 
afkomstig uit de Prelude van zĳ n Te Deum in 
D voor solisten, koor en orkest. Voor de 
onvergetelĳ ke reclamemuziek Grolsch going 
Baroque, beter bekend als Vakmanschap is 
Meesterschap, kreeg ik de support van 
componist Clous van Mechelen om een 
speciaal arrangement te integreren in de 
show ‘Roaming Bells’. Astor Piazolla schreef 
Adios Nonino nadat zĳ n vader was 
overleden. De titel is een samenvoeging van 
‘vaarwel’ (in het Spaans) en ‘grootvader’ (in 
het Italiaans). Deze Maxima-tango was tevens 
het muzikaal en emotioneel hoogtepunt van 
het koninklĳ k huwelĳ k.

20:00 UUR • DOMTOREN

Muzikale reis

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 

 Pamela Ruiter-Feenstra
Our Time: Me Too (2018)

 Herman van Veen (1945)
Toveren, arr. R. Seuntiëns

 Pamela Ruiter-Feenstra & Jet Schouten
Healing Bells (2020)  

 Camille Saint-Saëns (1835-1921)
uit Samson et Dalila, 
Danse Bacchanale, arr. R. Seuntiëns

 Anonymus
Bella Ciao, arr. R. Seuntiëns

 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Uit: Orgelconcert in a-klein naar Vivaldi (BWV 593), 
arr. G. Kok
Allegro

 Marc Antoine Charpentier (1643-1704)
Uit: Te Deum, arr. A. van Ooik
Prelude

 Clous van Mechelen (1941)
Grolsch going Baroque, arr. R. Seuntiëns

 Georg Philip Telemann (1681-1767)
Air, arr. R. van Otterloo

 Gian Piero Reverberi (1939) en Dario Farina (1950)
Rondo Veneziana, arr. R. Seuntiëns

 Astor Piazolla (1921-1992)
Adios Nonino, arr. R. Seuntiëns
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programmaprogramma

Frank Steijns beiaard Uit de opera

Frank Steijns is stadsbeiaardier van Maastricht, 
Heerlen en Weert. Daarnaast speelt hĳ  viool in het 
Johann Strauss Orkest van André Rieu. De laatste 
jaren is hĳ  ook als componist actief.
In 2005 stal hĳ  de show door tĳ dens de 
Vrĳ thofconcerten van André Rieu de toren op en af 
te rennen om het Servaascarillon te bespelen. In 
navolging van dit concert speelde hĳ  diverse jaren 
solo binnen het Rieu-orkest op zĳ n eigen mobiel 
carillon van 43 klokken. Hĳ  is bestuurslid van 
Cultura Mosae, het Limburgs Jeugd Symfonie 
Orkest en de Stichting Cloche’Art. Deze laatste 
stichting richt zich met name op het organiseren 
van spectaculaire voorstellingen en educatieve 
projecten rond carillon. Sinds 2015 is Frank pianist 
in het Maastrichts Salon Orkest.

14 15

20:00 UUR • DOMTOREN

Gioachino Rossini (1792-1868)
Uit de opera Il Barbiere di Siviglia:
Ouverture

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Uit Partita BWV 1004:
Chaconne

Georges Bizet (1838-1875)
Aria uit de opera Carmen:
La fl eur que tu m’avais jetée

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Aria uit de opera Samson et Dalila:
Mon coeur s’ouvre a ta voix

Astor Piazzolla (1920-1992)
Twee tango’s
Los Pajaros Perdidos
Libertango

Amilcare Ponchielli (1834-1886)
Uit de opera La Gioconda:
Dans van de Uren 

Alle beiaardbewerkingen: Frank Steĳ ns
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6PROGRAMMATOELICHTING
De beiaard van de Domtoren zal in dit concert worden omgetoverd tot een ware operaheld. 
Het programma bestaat uit bekende melodieën uit opera’s van Rossini, Bizet, Saint-Saëns, en 
Ponchielli, afgewisseld met muziek van Bach en tango’s van Piazzolla. Rossini, Bizet en Saint-
Saëns waren in de 19e eeuw en ook nu nog bekende operacomponisten. De aria’s La fl eur 
que tu m’avais jetée (‘De bloem die je naar me hebt gegooid’) en Mon coeur s’ouvre a ta voix
(‘Mĳ n hart opent zich voor jouw stem’) behoren tot de hoogtepunten van het operarepertoire. 

Minder bekend is de naam van de Italiaanse componist Ponchielli. Hoewel hĳ  tĳ dens zĳ n 
leven werd beschouwd als de belangrĳ kste opera componist na Verdi, is het meeste van zĳ n 
werk inmiddels in de vergetelheid geraakt. Het tegenovergestelde geldt voor zĳ n opera La 
Gioconda, met het spectaculaire ballet Dans van de Uren. Wie de Disneyfi lm Fantasia heeft 
gezien, herkent de melodie vast en zeker!
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programma

Frans Haagen beiaard Bach versus D’hollander

Frans Haagen (1960) studeerde beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bĳ  Bernard 
Winsemius en Arie Abbenes en behaalde daar cum laude 
het diploma Uitvoerend Musicus. Hĳ  is momenteel 
werkzaam als stadsbeiaardier van Kampen, Almelo, 
Zutphen en Doesburg. Tevens is hĳ  werkzaam als 
hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort, onderdeel van de HKU 
University of the Arts Utrecht. Tevens heeft hĳ  de leiding 
over de Nederlandse Beiaardschool. Als jurylid maakt hĳ  
regelmatig deel uit van internationale jury’s bĳ  examens 
en orgel- en beiaardconcoursen. Als concerterend 
beiaardier is hĳ  veelvuldig te beluisteren. Naast 
concerten in Nederland speelde hĳ  de afgelopen jaren 
ook regelmatig op diverse festivals wereldwĳ d. Zo 
speelde hĳ  o.m. in Duitsland, Polen, Noorwegen, België, 
Frankrĳ k, Spanje, Oostenrĳ k, Amerika en Zuid Korea. 
Frans Haagen is een veelzĳ dige musicus. Naast beiaard 
studeerde hĳ  orgel (summa cum laude), kerkmuziek, 

koordirectie, schoolmuziek en piano. Zĳ n muzikale interesse en repertoire is zeer 
breed en gaat van muziek uit de vroegbarok tot en met het hedendaagse 
repertoire. Verschillende componisten hebben nieuwe beiaardwerken voor hem 
gecomponeerd welke door hem in première zĳ n gegaan. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Delen uit Sarabande con Partite (BWV 990), arr. B. Zwart

Johann Sebastian Bach & Geert D’hollander (1963)
Allemande (uit: Bach – Cello Suite III, arr. Frans Haagen)
Allemande (uit: D’hollander – Simple Suite for carillon, 2014)
Sarabande (Bach)
Sarabande (D’hollander)
Bourrée (Bach)
Bourrée (D’hollander) 

Johann Sebastian Bach
Aria ‘Vergnügte Ruh’, arr. Gĳ sbert Kok

Geert d’Hollander
Spielerei: A Vigorous, Modal Dance for carillon based on Ps. 9

Johann Christian Bach (1735-17820)
Sonate in c-klein (fortepiano), arr. Geert D’hollander
Allegro
Andante
Presto

Geert D’hollander
Spielerei 2: A Carillon Dance (2020)
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PROGRAMMATOELICHTING
De werken van J.S. Bach en zĳ n zoon 
J.C. Bach, worden afgewisseld met 
composities voor beiaard van Geert 
D’hollander. Deze zĳ n gecomponeerd 
in opdracht van de gemeente Kampen. 

Spielerei is gebaseerd op de melodie 
van psalm 9, een virtuoos werk waar in 
aaneengesloten wĳ ze diverse variaties 
over de psalmmelodie langskomen. 
Voor de Simple Suite no. III for Carillon 
heeft D’hollander zich laten inspireren 
door de Suite III voor cello solo van 
Bach. ’Simple’ betekent in dit geval 

‘eenvoudig in vergelĳ king met het 
onvolprezen meesterwerk van Bach’. 
Deze compositie is derhalve een 
hommage aan Bach. De suite is identiek 
opgebouwd zoals Bachs cellosuite: 
dezelfde muzikale bewegingen en 
volgorde van dansen en bovendien ook 
vaak dezelfde thematiek en ritmiek, 
maar dan in een hedendaags jasje. 
Spielerei 2 is het meest recente werk 
van D’hollander. Het is een speels en 
vrolĳ k werk gecomponeerd t.g.v. het 
20-jarig jubileum van Frans Haagen als 
stadsbeiaardier van Kampen.

20:00 UUR • DOMTOREN
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programma

Wim Ruitenbeek beiaard Klinkende veelzijdigheid

Wim Ruitenbeek (1978) leerde beiaardspelen 
van de Nĳ kerkse stadsbeiaardier Freek Bakker. 
Aan de Nederlandse Beiaardschool te 
Amersfoort studeerde hĳ  vervolgens bĳ  Arie 
Abbenes en Bernard Winsemius. In 2005 
behaalde hĳ  zĳ n Master-diploma. Daarnaast 
studeerde hĳ  schoolmuziek aan het Utrechts 
Conservatorium en had hĳ  orgelles van Nico 
Poorter en Wout van Andel. Tot voor kort was 
Wim actief als muziekdocent en koordirigent. 
Nu is hĳ  stadsbeiaardier van Harderwĳ k, 
Hilversum, Nĳ kerk, Tiel en Velsen en vaste 
bespeler van het glascarillon in De Zingende 
Toren te Leidsche Rĳ n.

John Courter (1941-2010)
Rilke Fantasie 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  
Uit: Klarinetconcert KV 622, arr. B. Winsemius
Rondo: Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria variata alla maniera italiena (BWV 989), 
arr. B. Winsemius

Jos Lerinckx (1920-2000) 
Passacaglia 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  
Allegretto con variationi per il Cembalo Solo (Wq 118/5),
arr. H. Groen

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Uit: Pianoconcert nr. 21, KV 467, arr. B. Winsemius
Andante

Geert D’hollander (1965)
Een Aangename Voois: fantasie in drie delen over 
het VOC-lied ‘Reis naar Oost-Indiën’ (2002)
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PROGRAMMATOELICHTING
Een beiaard is een heel veelzĳ dig instrument, ik vind het mooi om veel facetten te 
laten horen. Vaak spiegel ik het repertoire rondom een werk in het midden zodat er 
een afwisselend programma ontstaat. 

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de Belgische componist Jos Lerinckx 
werd geboren. Zĳ n Passacaglia staat vandaag centraal in het programma. Hĳ  schreef 
het werk in 1953 ter nagedachtenis aan zĳ n vader. Daarvoor en daarna een variatie-
werk uit de barok en daaromheen muziek van Mozart, die u ongetwĳ feld zult 
herkennen. Als opening en afsluiting van het concert speel ik een origineel voor 
beiaard gecomponeerd werk. Toevallig zĳ n beide stukken opgedragen aan Arie 
Abbenes, emeritus-stadsbeiaardier van Utrecht. Geert D’hollander won met Een 
Aangename Voois in 2002 een compositiewedstrĳ d in Hoorn ter gelegenheid van 
400 jaar V.O.C. De drie delen: “…Ik heb zo lang gedacht…”, “…Batavia…” en 
“…mĳ n vrolĳ k hart dat lacht…”. 

De ‘Rilke Fantasie’ werd in 1996 door John Courter geschreven in opdracht van de 
Utrechtse Klokkenspel Vereniging. Inspiratie voor deze fantasie haalde Courter uit 
het gedicht Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen van Rainer Maria Rilke 
(1875-1926). In de muziek horen we de ‘groeiende cirkels’ van het leven terug als 
ook eeuwenoude Gregoriaanse gezangen.

20:00 UUR • DOMTOREN

ma 17 aug



programma

Malgosia Fiebig beiaardma 24 aug

Émile Waldteufel (1837 – 1915)
Mon Rêve – Suite de Valses, arr. B. Winsemius

William Byrd (1543 – 1623)
The Bells, arr. B. Winsemius 

George Gershwin (1898 – 1937)
Medley van thema’s uit An American in Paris, 
arr. R. Kroezen

Wim Statius Muller (1930 – 2019)
Un anochi na Scharloo – Danza op. 4 no. 8, 
arr. M. Fiebig 

Augustín Barrios Mangoré (1885 – 1944)
Valse op. 8 no. 3 in d, arr. A. Abbenes

Kozaburo Hirai (1910 – 2002)
Sakura Fantasy, arr. S. Ishida 

Sergei Vasilievich Rachmaninov (1873 – 1943)
Nocturne, opus 10, no. 1

Frederic Chopin (1810 - 1849)
Valse op. 69 no. 2, arr. A. Kroeze

Richard Eilenberg (1848 – 1927)
Les Gnoms, arr. G. D’hollander,

Johann Strauss II (1825 – 1899)
Wiener Blut op. 354, arr. I. Schroeder 

Gioachino Rossini (1792-1868)
Guillaume Tell – Potpourri, 
arr. J. Callaerts/G. D’hollander
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PROGRAMMATOELICHTING
Frankrĳ k, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Curaçao, Paraguay, Japan, Rusland, 
Polen, Duitsland, Oostenrĳ k, Italië. Deze elf landen gaan we, dankzĳ  de muziek, in 
60 minuten bezoeken. In tĳ den waarin we worden geadviseerd om niet te reizen, 
kunnen we toch een wereldreis maken. Enjoy your trip!

20:00 UUR • DOMTOREN

Op wereldreis

22

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2020 UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

23

Malgosia Fiebig is stadsbeiaardier van Utrecht en 
Nĳ megen. Malgosia studeerde aan de Muziek Academie 
van Gdansk, waar zĳ  haar Master of Music behaalde voor 
orgel en koordirectie. 

In 1999 volgde ze de cursus beiaard bĳ  Gert 
Oldenbeuving en werd vervolgens de eerste naoorlogse 
beiaardier van de St. Catharinakerk te Gdansk na 60 jaar 
stilte. Twee jaar later werd ze tevens benoemd tot 
beiaardier van de stadhuisbeiaard in het centrum van 
Gdansk. In 2004 verhuisde ze naar Nederland en 
behaalde een jaar later een Bachelor of Music in Carillon 
Performance bĳ  Arie Abbenes aan de Nederlandse 
Beiaardschool. Ze studeerde af als Master of Music in 
juni 2007 bĳ  Frans Haagen en Henk Verhoef. Ze won 
verscheidene eerste prĳ zen bĳ  internationale 
beiaardcompetities en gaf concerten in heel Europa, 
Curaçao, Australië en de VS. 

Opnames van haar eerbetoon op de Domtoren aan de 
overleden artiesten David Bowie en Avicii zĳ n op social 
media miljoenen keren over de hele wereld bekeken.



Henk Veldman studeerde orgel aan het Groninger 
Conservatorium bĳ  Wim van Beek. Het diploma Uitvoerend 
Musicus behaalde hĳ  in 1996 aan de Hogeschool voor de 
Kunsten te Arnhem bĳ  Theo Jellema. Tevens behaalde hĳ  het 
diploma Tweede Fase aan de Nederlandse Beiaardschool met 
als docent Bernard Winsemius. Hĳ  was laureaat van de 5e 
Internationale Koningin Fabiolawedstrĳ d voor beiaard in 2003. 
Hĳ  is vaste bespeler van de Hemonybeiaard te Middelstum en 
beiaardier te Raalte. Bĳ  de Rĳ ksdienst voor Cultureel Erfgoed 
heeft hĳ  een aantal jaren als klokkendeskundige zĳ n diensten 
mogen inzetten voor een verantwoord instandhoudingsbeleid. 
Als organist is hĳ  verbonden aan de Fonteinkerk te Amersfoort 
en de Hippolytuskerk in Middelstum. Met Marjon Strĳ k 
(sopraan) vormt hĳ  het duo ‘Just Fantasy’ dat vernieuwende 
orgelconcerten geeft met popmuziek. Samen met zĳ n vrouw is 

hĳ  eigenaar van de muziekuitgeverĳ  Edition Pors, welke is gespecialiseerd in bladmuziek voor 
beiaard en orgel. Ook is hĳ  een veelgevraagd begeleider van koren en solisten. 

Marjon Strĳ k (sopraan) studeerde solozang bĳ  Jeanne Companjen en Eugenie Dietewig.
Momenteel wordt zĳ  gecoached door Elena Vink en Hetty Gehring. Masterclasses volgde zĳ  
o.a. bĳ  Michael Chance en Ulrich Eisenlohr. Als soliste wordt zĳ  veelvuldig gevraagd in 
binnen- en buitenland. Haar repertoire omvat vele stĳ lperioden. Naast haar solo-optredens 
zingt Marjon Strĳ k als freelancer in verscheidene professionele ensembles als het Nederlands 
Kamerkoor en de Nederlandse Bachvereniging. Sinds 2008 is zĳ  vast verbonden aan het 
vermaarde solistenensemble Quink. Haar meest recente cd is een pop-cd. Deze solo-cd bevat 
16 popsongs uit de jaren ‘70 tot heden in prachtige bewerkingen voor orgel en sopraan, die 
ze samen met organist Henk Veldman maakte. Tot slot richt Marjon zich graag op de liedkunst 
en werkt met verschillende organisten en pianisten.

Het pas gerestaureerde orgel 
van de Torenpleinkerk 

programma

15:00 UUR • TORENPLEINKERK

Orgel

Maggie MacNeal
Terug naar de kust

Herman van Veen
Liefde van later

Het klein orkest
Over de muur

Claudia de Breĳ 
Mag ik dan bĳ  jou

Ramses Shaffy
Shaffycantate (orgel solo)

Trĳ ntje Oosterhuis
Ken je mĳ 

Kenny B
Jĳ  bent de liefde
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Beiaard

Jenny Areans/Frans Halsema
Vluchten kan niet meer

Frans Halsema
Voor haar

Het goede doel
België

Willeke Alberti
Telkens weer

Wim Sonneveld
Het dorp

Herman van Veen
Toveren
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Henk Veldman beiaard en orgel

Marjon Strijk zang

BEIAARDCONCERTEN VLEUTEN 2020 

Nederpop

24 25

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

zo 13 sept

PROGRAMMATOELICHTING
Het programma bestaat uit louter hits uit 
de rĳ ke geschiedenis van de Nederlandse 
popmuziek. 

Van typische luisterliedjes, zoals het wee-
moedige lied van Wim Sonneveld over de 
knusse sfeer van ‘Het dorp’, tot verzets-
liederen over het onrecht in de wereld, over 

de onderlinge verdeeldheid en de rare 
neiging van mensen om tussen bevolkings-
groepen muren op te bouwen, terwĳ l vogels 
er gewoon overheen vliegen. Mooie harmo-
nische structuren, pakkende melodieën en 
sterke teksten hebben deze liederen doen 
uitgroeien tot ons eigen cultureel erfgoed, 
dat wĳ  als muzikanten graag koesteren.
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programma

Bob van der Linde beiaard en orgel

27
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 20 sept

Beiaard

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Uit: Bastien und Bastienne (1768), arr. B. van der Linde
Intrada
Aria: Mein liebster Freund
Aria: Wenn mein Bastien

3 kerksonates, arr. G. Bodden
Sonate 2 KV 68
Sonate 5 KV 145
Sonate 3 KV 69

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Pavane (opus. 50), arr. B. van der Linde

Johann Sebastian Bach / Keith Reid (1964)
A whiter shade of pale, arr. B. van der Linde

 Johann Sebastian Bach / Michel Magne (1930-1984)
Cent mille chansons, arr. B. van der Linde

Orgel

Georg Böhm (1661-1733) 
Freu dich sehr o meine Seele 

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Prelude in G

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata IV
Allegro – Largo – Allegretto
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Bob van der Linde (1995) behaalde in 2017 
zĳ n Bachelor en in 2019 zĳ n Master of Music 
diploma voor de hoofdvakken orgel en 
kerkmuziek aan HKU Utrechts Conservatorium, 
en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool 
in Amersfoort. Hĳ  won diverse prĳ zen op 
internationale improvisatie en interpretatie 
beiaard concoursen te Goes (2015), Breda 
(2016) en Springfi eld-USA (2017). Bob is 
stadsbeiaardier van Arnhem, waar hĳ  elke 
zaterdagochtend van 10:00 tot 11:00 op de 
beiaard van de Eusebiustoren speelt. Ook 
speelt hĳ  elke woensdagmiddag op de beiaard 
van Oudewater. Vanaf januari 2020 is hĳ  
verbonden aan de PKN in Sneek. Hier begeleidt 
hĳ  de diensten in de Oosterkerk en Martinikerk. 
Daarnaast speelt hĳ  maandelĳ ks een 
middagdienst in de Anglican Church van 
Zwolle.

Recital

PROGRAMMATOELICHTING
De bĳ na twaalfjarige Mozart schreef met Bastien und Bastienne zĳ n eerste Singspiel/opera. 
Het thema van de Intrada van Bastien und Bastienne is terug te horen in Beet hoven’s Eroica. 
Het valt te betwĳ felen of Beethoven bekend was met het op dat moment onuitgegeven werk. 
De meest waarschĳ nlĳ ke verklaring is dat beide componisten het thema hebben over-
genomen uit een onbekende derde bron. 

Mozart componeerde zeventien kerk sonates (‘Sonate all’epistola’) die in de Salzburger 
Domkerk werden gespeeld als instrumentaal intermezzo tussen de Epistel- en Evangelie-
lezing. Omdat de aarts bisschop had ver ordend dat de kerkdiensten niet langer dan drie 
kwartier mochten duren, moest Mozart zĳ n kerksonates heel beknopt houden. De kortste 
sonate duurt dan ook nog geen drie minuten, de langste zo’n 6,5 minuut.

Middels de variatiereeks van Georg Böhm hoop ik de diverse klanken van het pas 
gerestaureerde orgel te laten horen. 



programmaprogramma

Tommy van Doorn beiaard en orgel
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 27 sept

Tommy van Doorn (1990) is beiaardier van Boxtel, Geldrop 
en Schĳ ndel en organist van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel, 
waar hĳ  de vaste bespeler is van het monumentale 
Smitsorgel (1842). Hĳ  begon op zevenjarige leeftĳ d met 
pianolessen. Na het behalen van zĳ n gymnasiumdiploma 
studeerde hĳ  hoofdvak orgel en bĳ vak piano aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg, waarvoor hĳ  in 2014 cum laude 
afstudeerde. Ook verdiepte hĳ  zich in het bespelen van het 
Franse drukwindharmonium. Deze zomer studeert hĳ  af voor 
de masterstudies Beiaard aan de HKU Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort en Muziekwetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht. In 2018 behaalde hĳ  de tweede prĳ s 
op het internationale beiaardconcours NKV 100 in Zwolle en 
Kampen. Op orgel begeleidde hĳ  onder meer uitvoeringen 
van de Requiems van Fauré en Durufl é. Naast 
werkzaamheden als uitvoerend musicus werkt hĳ  als 
orgeldocent bĳ  Kunstkwartier Helmond en heeft hĳ  een 
kleine privélespraktĳ k. Hĳ  is artistiek adviseur van de 
Stichting Smitsorgel & Beiaard Schĳ ndel, de Stichting 
Kerkconcerten Boxtel en de Brabantse Orgelfederatie.

Italiaanse meesters & 
Weense klassieken

Orgel

Domenico Zipoli (1688-1726) 
Uit: Sonate d’Intavolatura per Organo
Toccata in re minore

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Bergamasca

Giulio Cesare Aresti (1619-1701)
Sonata fuga cromatica (Quarti toni)

Pietro Andrea Ziani (1616-1684)
Capriccio

Michelangelo Rossi (1601-1656)
Uit: 10 Toccate per Cembalo
Toccata settima

Beiaard

Joseph Haydn (1732-1809) 
Uit: Symfonie nr. 85 “La Reine”
Allegretto (Romance), arr. T. van Doorn 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Uit: Mondscheinsonate
Adagio sostenuto, arr. R. Kroezen

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Variaties over “Unser dummer Pöbel meint” van Christoph 
Willibald von Gluck (KWV 455), arr. B. Winsemius
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PROGRAMMATOELICHTING
Tĳ dens het orgeldeel van dit concert klinkt Italiaanse orgelmuziek uit de 17e en 18e

eeuw. We horen virtuoos passagewerk bĳ  Zipoli, complexe maar creatieve variaties 
over een bekend thema van Frescobaldi, een harmonisch eigenaardige fuga van 
Aresti, een zeer speels en lichtvoetig werk van Ziani en een spectaculaire Toccata 
van Rossi. De Italiaanse voorliefde voor harmonische onvoorspelbaarheid komt in 
de laatste maten van dit werk opnieuw uitermate goed naar voren. 

Tĳ dens het beiaarddeel klinkt werk van de drie grote namen uit de Eerste Weense 
school. Het werk van Haydn neemt een kort een speels thema als uitgangspunt. Het 
Adagio sostenuto van Beethoven – die dit jaar 250 jaar geleden werd geboren – 
behoort tot het klassieke kernrepertoire en klinkt uitstekend op beiaard. De 
variatiereeks van Mozart, waarbĳ  gebruik gemaakt wordt van een thema van de 
componist Von Gluck, is afwisselend speels, expressief en virtuoos. 
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Ongestoord genieten Steun de UKV: wordt donateur
De donateurs van de UKV ondersteunen het werk van de stichting. Met uw donatie maakt u 
de Zomeravondconcerten Domtoren mogelijk. U kunt de Utrechtse Klokkenspel Vereniging 
in verschillende categorieën steunen, met bijbehorende voordelen:

Doneer € 15 en ontvang:
• programmaboek Zomeravondconcerten Domtoren
• uitnodiging voor de jaarlĳ kse excursie

Doneer € 40 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
• uitnodiging tot bĳ wonen van versteken speeltrommels van de Domkerk
• uitnodiging voor de jaarlĳ kse UKV-borrel rond november

Doneer € 75 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
•  gegarandeerde zitplaatsen bĳ  het slotconcert Zomeravondconcerten Domtoren (in 2020 

helaas niet mogelĳ k i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus)
• Iedere nieuwe donateur ontvangt een welkom-cd

Doneer € 100 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
• rondleiding Domtoren door Malgosia Fiebig
• voor iedere nieuwe donateur, de dichtbundel ‘Mĳ n stem in brons’

U wordt donateur door het bedrag van uw keuze over te maken op girorekening 
NL13 INGB 0000 4744 07 t.n.v. de Utrechtse Klokkenspel Vereniging te Utrecht. Na deze 
overmaking ontvangt u ieder jaar een acceptgiro.

Wilt u donateur worden of meer informatie over de mogelijkheden om actief mee te werken? 
Schrijf naar onderstaand adres of stuur een mail naar het secretariaat van de UKV.

Secretariaat Utrechtse Klokkenspel Vereniging
Plompetorengracht 4
3512 CC Utrecht
secretariaat@klokkenspelvereniging.nl

De Utrechtse Klokkenspel Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties en giften zĳ n onder bepaalde 
voorwaarden voor 125% aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting. 

Luisterplaatsen
De beiaard van de Domtoren is overal in 
de binnenstad te horen, maar daar is het 
natuurlĳ k niet altĳ d rustig. Gelukkig zĳ n er 
rondom de Domtoren een aantal stille 
plekken waar het goed luisteren is. Op de 
onderstaande plattegrond zĳ n suggesties 
voor luisterplaatsen aangegeven. Het plein 
tussen Domtoren en Domkerk met terrassen 
en bankjes onder de bomen; het Wed met 
de gezellige terrasjes; de Zoutmarkt met 
dat unieke uitzicht op de Domtoren; en 
ten slotte het Buurkerkhof, alweer met een 
sprookjesachtig zicht op de toren.

Pandhof
Bĳ  het ter perse gaan van deze brochure is 
het i.v.m. de maatregelen rondom het 
coronavirus niet mogelĳ k om de sfeervolle 
Pandhof open te stellen voor publiek. 

Dat maakt ook dat de gewaardeerde meet & 
greets met de beiaardiers na afl oop van de 
concerten niet kunnen plaatsvinden. 

Wĳ  kunnen ons voorstellen dat de regelingen 
versoepelen en positief kunnen uitpakken. 
Kĳ kt u daarom voor de laatste informatie over 
de openstelling van de Pandhof op onze 
website (www.klokkenspelvereniging.nl) of 
houdt onze Facebook-pagina in te gaten.

Luister en kijk online live mee!
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om 
de concerten op of rond het Domplein 
mee te maken, nodigen we u van harte uit 
om live mee te luisteren en te kĳ ken via onze 
website. Elk concert wordt live uitgezonden 
via www.klokkenspelvereniging.nl/video. 
Ook kunt u daar alle concerten later 
terugluisteren.

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN 2020 
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LUISTERPLAATSEN VOOR DE ZOMERAVONDCONCERTEN

1   Pandhof     2   Domplein     3   ‘t Wed     4   Zoutmarkt     5   Buurkerkhof 
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20 aug

utrechtse
klokkenspel
vereniging

13 sept Henk Veldman en Marjon Strĳ k

20 sept Bob van der Linde

27 sept Tommy van Doorn

Zomeravondconcerten 
op de Dombeiaard

(alle concerten beginnen om 20:00 uur)

(alle concerten beginnen om 15:00 uur)

6 juli Malgosia Fiebig

13 juli Bob van der Linde

20 juli Arie Abbenes 

27 juli Rosemarie Seuntiëns 

3 aug Frank Steĳ ns 

10 aug Frans Haagen 

17 aug Wim Ruitenbeek

24 aug Slotconcert: Malgosia Fiebig

Uitgave • Utrechtse Klokkenspel Vereniging

Oplage • 500 exemplaren

Redactie • Loni Verweĳ , Malgosia Fiebig

Eindredactie • Bestuur UKV

Vormgeving • studio RROOK

Colofon

Beiaardconcerten
Torenpleinkerk Vleuten


