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Voorwoord

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

Dit jaar gedenken we dat Utrecht op 2 juni 1122 uit handen van Keizer Hendrik V in 
zijn paleis ‘Lofen’ stadsrechten kreeg. Op een steenworp afstand van paleis ‘Lofen’ 
werd zo’n twee eeuwen later begonnen met de bouw van de Domtoren. In 1661 
werden de Hemony-klokken in de Domtoren gehangen, welke klokken nog steeds 
het grootste deel van de huidige beiaard-klokken uitmaken. Om de 900-ste 
verjaardag van Utrecht te vieren organiseert de Utrechtse Klokkenspelvereniging 
op 2 juni een spectaculair concert met onze stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op de 
beiaard samen met de Utrechtse band Kensington, die voor deze speciale 
gelegenheid rond het topje van de Dom zal worden opgesteld. Een prachtige 
symbiose tussen het verleden en het heden vanaf zowat de plek waar de stad 
Utrecht ontstond.

Als de klanken van dit op voorhand al 
legendarische concert zijn weggeëbd, 
starten op 4 juli weer onze zomeravond-
concerten. In het openingsconcert zullen 
tien muzikale episodes uit 900 jaar 
Utrechtse geschiedenis worden belicht. 
Daarna volgt een keur aan binnen- en 
buitenlandse beiaardiers met een grote 
variëteit aan concertmuziek. Zoals 
gebruikelijk worden de concerten 
ingeluid door onze vrienden van het 
Utrechts Klokkenluiders Gilde. En hoe fijn 
dat wij na afloop onze donateurs, vrienden 
en vrijwilligers weer in de Pandhof de ‘meet 
& greet’ met de beiaardiers kunnen bieden.
Na ons slotconcert op 22 augustus, neemt 

het Festival Oude Muziek het stokje over. 
Diverse prachtige beiaardconcerten zijn in 
hun programmering opgenomen. In 
september volgen dan nog drie concerten 
op de beiaard van de Torenpleinkerk in 
Vleuten.

Kortom een muzikale zomer waar wij met 
u enorm naar uitkijken. Qua organisatie 
een hele uitdaging. Maar met hulp van 
onze vele vrijwilligers en de gemeente 
Utrecht, zien wij dit alles met vertrouwen 
tegemoet. Van ganser harte hopen wij 
daarbij te mogen blijven rekenen op uw 
gewaardeerde financiële ondersteuning.
We gaan elkaar zien!

 Afbeelding voorblad: A. Cranendoncq, Gezicht op de Domtoren te Utrecht vanuit de Zadelstraat. 1835.  

 Houtgravure, “Pl. III.” afkomstig uit N. van der Monde, Tijdschrift, I. (1835). 

Erik J.M. Kerpen  
Voorzitter Utrechtse Klokkenspel Vereniging

&MALGOSIA F IEBIG
KENSINGTON

HET GEBRUIKELIJKE 
SPETTERENDE SLOTCONCERT 

WERD DIT JAAR EEN 
BEGINCONCERT EN WAS 

DE OPENING VAN DE VIERING 
VAN UTRECHT 900



programma

Arie Abbenes beiaard

Jitte Roosendaal spreker

m.m.v. Het Domgidsenkoor

Het programma is volledig te volgen in Flora’s hof

4

ma 4 juli

1 Wipo van Bourgondië (ca. 1050)
  Victimae paschali laudes
 Gregoriaanse Paas-sequens

2 Jacob Obrecht (ca. 1457-1505)
 Ic draghe de mutse clutse

3 Een Schoon Liedekens-Boeck
 Ick seg adieu – Een nyeu liedeken
  (1544)

4 Jacob van Eyck (1589/90-1657)
  De lustelycke Mey – Der Fluyten 

Lust-hof

5 William Croft (1678-1727) 
  Trumpet Overture – viering Vrede 

van Utrecht 1713 
 With noise of cannon, and of 
rattling drum

6 Carel Gotfried Geilfus (1704-1740)
Courante en Gavotte

7 Christiaan Ernst Graaf
(ca. 1726-1804)

  Liedjes op tekst van Hieronymus 
van Alphen

a. De vrolij ke Reiziger
b. Mij n hoofdjen ach! Het doet zo zeer
c. De pruimenboom

8 Frederik Nieuwenhuĳ sen
(1758-1841)

 De Vrij heid wenkt (1784)
 -Marsch voor de Burgercompagnie
 -De Zwarte Knechten

9 Johan Wagenaar (1862-1941)
 Uit: “De Schipbreuk” (1889)
a.  De natuur was op de oceaan 

byzonder mooi - wals
b.  Lied van het volk op het 

onbewoonde eiland – quadrille

10 Utrechtse liedjes:
a. Catharina van Rennes (1858-1940)
 Stedelied van Utrecht (1929)  
b. Marĳ ke Boon 
 Utrecht, een Domlied (1951)  
c. Joop Portengen/Rĳ k de Gooyer
 Als ik boven op de Dom kom  

Samenstelling, beiaardbewerkingen en teksten: 

Arie Abbenes

Arie Abbenes is werkzaam als beiaardier sinds 1966. 
Vervulde posities als stadsbeiaardier in Asten, Tilburg, 
Eindhoven, Son en Oirschot. Van 1985 tot 2011 was hij  
stadsbeiaardier van Utrecht. Arie gaf les aan de 
conservatoria van Tilburg en Utrecht (Nederlandse 
Beiaard School). Enige tij d was hij  Associate Professor of 
Music aan de Indiana University Bloomington, Indiana 
(USA). Naast deze werkzaamheden was hij  
gastbeiaardier in binnen- en buitenland en adviseur bij  
vele beiaard-restauratieprojecten. Hij  spreekt zij n dank 
uit aan zij n leraren: Peter Bakker (Hilversums 
Conservatorium) en Piet v.d. Broek (Beiaardschool 
Mechelen), die hem het vak geleerd hebben.

Jitte Roosendaal studeerde in Utrecht Sociale 
geografi e voor educatie. Hij  is sinds 1996 verbonden 
aan de Domtoren, een gebouw dat hem blij ft fascineren. 
Naast zij n werkzaamheden op en rond de Domtoren is 
hij  stadsgids bij  de Utrechtse VVV.

PROGRAMMATOELICHTING
Utrecht 900! Als start van alle feestelij ke activiteiten in het kader van Utrecht 900 
werd er een groots concert gegeven vanaf de domtoren. Ongetwij feld vierde men 
op 2 juni 1122 ook feest met muziek, er is in onze stad altij d muziek gemaakt. Arie 
Abbenes en Jitte Roosendaal voeren u mee langs de muziekgeschiedenis van 
Utrecht, met woord en muziek.

20:00 UUR • DOMTOREN

Tien willekeurige muzikale 
episodes uit de geschiedenis 
van Utrecht

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022
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programma

Charles Dairay (Fr) beiaard

Charles Dairay (1974) geboren in Saint-Saulve, 
Frankrij k, begon zij n muzikale opleiding al in 1980. Een 
paar jaar later maakte hij  kennis met de beiaard door 
Albert Boon, voormalig beiaardier van de stad Waver. 
Na de beiaardschool in Saint-Amand-les-Eaux en 
vervolgens bij  Jacques Lannoy de Franse beiaardschool 
in Douai te hebben doorlopen, behaalde hij  de gouden 
medaille en de 1e prij s aan het Nationaal 
Conservatorium van Douai. Sindsdien won hij  
verschillende interpretatieprij zen op internationale 
concoursen en behaalde hij  zij n diploma van 
uitmuntendheid aan de Koninklij ke Beiaardschool “Jef 
Denyn” in Mechelen. Hij  treedt regelmatig op tij dens 
beiaardfestivals in Europa en de VS en heeft 
verschillende cd’s opgenomen. Hij  is de stadsbeiaardier 
van de stad Lyon.

6 7

ma 11 juli
20:00 UUR • DOMTOREN

PROGRAMMATOELICHTING
Het programma van Charles bestaat uit 3 delen. In het eerste deel eert hij  de 
Belgische, Franse en Amerikaanse componisten die werk speciaal voor beiaard 
schreven. Daarna zal hij  enkele welbekende, moderne Franse liedjes laten horen en 
het laatste gedeelte zal bestaan uit internationale popsongs die hij  graag speelt.

Carillon Muziek

1   Matthias van den Gheyn
 Preludium 5

2   Staf Nees
 Rhytmendans  

3 Geert D’hollander
 Ludus Modalis Melody    
      
4 Robert Byrnes

On the San Antonio River  
    
5 Luc Le Provost
 Miskinis (2022)

Moderne beiaardmuziek, 
chanson en pop

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022 
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Pop Muziek

6 Daft Punk
 Get Lucky       
  
7 Lewis Capaldi 
 Melody    
   
8 Europe
 The Final Countdown

9 Scorpions
Still Loving You   

   
10 Elton John
 Your Song

11 Lady Gaga 
 Shallow

12 Ed Sheeran 
 Perfect

Franse Liedjes

13 Julien Clerc
Ma Préférence

14 Jacques Brel
Amsterdam

15 Charles Aznavour
La Bohème



programma

Boudewijn Zwart beiaard

Boudewijn Zwart (1962) studeerde piano bij  Willem Brons 
aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en beiaard 
bij  o.a. Leen ’t Hart en Mar Bruinzeel aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort. Met Henry Groen vormde hij  
jarenlang het Nederlands Carillon Duo. Hij  is beiaardier 
van Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Bergambacht, 
Den Helder, Dordrecht, Ede, Gouda, Ĳ sselstein, Nij kerk, 
Schoonhoven, Wageningen en Zeewolde. Tevens is hij  
werkzaam als organist, pianist en componist. Onlangs 
verscheen van zij n hand het ‘Koraalboek 150 Psalmen’. 
Onder de titel ‘Bell Moods’ reist hij  door heel Europa met 
zij n door hem zelf ontworpen rij dend Concert Carillon en 
treedt hij  op in samenspel met verschillende muziekformaties. 
Hij  maakte deel uit van de werkgroep die in opdracht van de 
Koninklij ke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging de eerste 
‘Doe-beiaard’ voor kinderen realiseerde. Boudewij n is 
donateur van de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF). Last 
but not least: hij  is gelukkig getrouwd en de trotse opa van 
acht kleinkinderen.

PROGRAMMATOELICHTING
Henry Groen en Boudewij n Zwart hebben elkaar leren kennen tij dens hun studie 
aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Zij  raakten geïnspireerd door de 
Nederlandse beiaardier Jaap van der Ende. Laatstgenoemde ging binnen de 
toenmalige beiaardwereld een geheel eigen weg. Jaap gaf concerten met integrale 
uitvoeringen van Bachs vioolsolowerken, cellosuites en met programma’s gewij d 
aan één componist. Om zij n muzikale zeggingskracht op beiaard beter te kunnen 
verwezenlij ken, bracht hij  zinvolle veranderingen ten aanzien van de klank, 
mechaniek en speelaard van de beiaard. Henry en Boudewij n vormden jarenlang 
het Nederlands Carillon Duo. Helaas werd Henry in 2003 ernstig ziek. Sindsdien kan 
hij  niet meer spelen. Het programma van vanavond is een hommage van de 
concertgever. De twee grote beiaardbewerkingen van Henry (Bach) en Jaap (Grieg) 
staan centraal. Daarnaast klinken beiaardcomposities die in de praktij k van het 
beiaardierschap zij n ontstaan. Een feestelij k programma waarmee de 750-jarige 
stad Gouda de 900-jarige stad Utrecht van harte feliciteert.

8 9

ma 18 juli

Henry Groen, beiaardier van 1993 tot 2003

1 Henry Groen *1957
Kleine Fantasie over    

 “Daar was een sneeuwwit vogeltje”

2 Johann Sebastian Bach 1685-1750
Vioolconcert in E BWV 1042
 Allegro - Adagio - Allegro assai

Boudewĳ n Zwart, beiaardier van 1993 tot heden

3 Boudewĳ n Zwart *1962 
 Giocoso Frescamente    

4 Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
 Rondo a-moll KV 511

Jaap van der Ende, beiaardier van 1979 tot 1993

5 Edvard Grieg 1843-1907
 Holbergsuite op. 40
 Präludium (allegro vivace)
 Sarabande (andante espressivo)
 Gavotte (allegretto)
 Air (andante religioso)
 Rigaudon (allegro con brio)

6   Carillon, Variatie en Finale over Psalm 150
 “Looft God, looft Zij n naam alom”

20:00 UUR • DOMTOREN

Gouda eert en feliciteert het 
900-jarige Utrecht

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022 



programma

Bauke Reitsma beiaard

Bauke Reitsma (1976) studeerde orgel en kerkmuziek 
aan het Utrechts Conservatorium. Aan de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort studeerde hij  beiaard bij  
Bernard Winsemius, Jacques Maassen, Frans Haagen en 
Henk Verhoef. In 2006 behaalde hij  het diploma 
Voortgezette Kunstopleiding Muziek (Master In het 
buitenland gaf hij  concerten in België, Ierland, Frankrij k 
en Litouwen. Hij  is organist van het Gemengd Koor van 
de H. Nicolaaskerk in Eemnes. Samen met zij n Almeerse 
collega-beiaardier Gerda Peters brengt hij  graag de 
beiaard op een bij zondere wij ze onder de aandacht bij  
jong en oud. Zo worden er dit jaar concerten 
georganiseerd met mobiele carillons op de Floriade. In 
Baarn werkte Reitsma dit voorjaar opnieuw mee aan een 
carillonproject voor basisscholen van Stichting Kunst 
Centraal. ). Reitsma is stadsbeiaardier van Almere, Baarn, 
Bathmen, Deventer en Weesp. Meer over de beiaardier is 
te vinden op: www.baukereitsma.nl
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ma 25 juli

PROGRAMMATOELICHTING
Op 7 januari van dit jaar was het 100 jaar geleden dat in Assen Wim Franken 
(1922-2012) werd geboren. Na orgellessen in Deventer kreeg hij  zij n verdere 
muziekopleiding aan het Goois Muzieklyceum in Hilversum en de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort. In 1963 werd hij  stadsbeiaardier van Weesp en 1965 
volgde een soortgelij ke benoeming in Amsterdam en bespeelde hij  de beiaard in 
de Zuidertoren. Beide functies vervulde hij  tot 1986. Franken was daarnaast 
werkzaam als pianodocent in Hilversum en Amersfoort en was pianist van het 
Scapinoballet en het Ballet der lage landen. Verder componeerde hij  veel muziek 
voor uiteenlopende bezettingen en voor diverse gelegenheden. Voor beiaard liet 
hij  met 22 composities een relatief groot oeuvre na. Naast zij n werk werd Franken 
ook zelf bekroond met het erelidmaatschap van de Nederlandse Klokkenspel-
Vereniging en hij  ontving de stadspenning van Amersfoort. Bauke Reitsma speelde 
eerder dit jaar muziek van Franken in Weesp en in Deventer, waar de componist de 
laatste jaren van zij n leven woonde.

20:00 UUR • DOMTOREN

100 jaar Wim Franken (1922-2012)
Composities en arrangementen van zijn hand

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022 

1 Wim Franken (1922-2012)
Sic Preludebat (1981)     

2 Joseph Haydn (1732-1809)
 Sonate in G Hob. XVI nr. 8

Allegro
 Menuett
 Andante
 Allegro
     
3 Wim Franken
 Romantische Suite (1964)
 Voorspel
 Elegie
 Valse lente
 Tussenspel
 Moto perpetuo

4 Robert Schumann (1810-1856)
 uit: Album für die Jugend op. 68
 Soldatenmarsch
 Stückchen
 Armes Waisenkind
 Wilder Reiter
 Sicilianisch

5 Wim Franken
Danse Nocturne (1978)

6 Johann Strauss jr. (1825-1899)
 uit: G’schichten aus dem Wienerwald op. 325

7 Wim Franken
Mascarade (1974)

 Quatre scènes de ballet  
 Scapin et Pierrot
 Vieux Rondeau
 Pas de deux
 Cortège Burlesque



programmaprogramma

Richard de Waardt (NL) beiaard

Dina Verheyden (BE)
Bel ensemble

Dina Verheyden (1982 Mechelen) & Richard de Waardt 
(1982 Vlaardingen) zij n gelukkig getrouwd en hebben drie 
kinderen. In 2007 ontmoetten ze elkaar in de Koninklij ke 
Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen (België). Aan dit 
instituut behaalden ze allebei hun einddiploma en ze zij n 
beiden actief als professioneel beiaardier. Dina is docente 
beiaard aan de beiaardschool te Mechelen (sinds 2010) en 
aan het Hoger Instituut voor Muziek & Pedagogie (IMEP) in 
Namen. Ze is de beiaardier van de Onze-Lieve-Vrouwe-over-
de-Dij lekerk in Mechelen en gemeentelij k beiaardier van 
Puurs-Sint-Amands (België). Dina is bestuurslid van de 
Vlaamse Beiaardvereniging.

Richard is sinds 2012 stadsbeiaardier van Rotterdam, waar 
hij  drie beiaarden bespeelt, en van Tholen & Sint-
Maartensdij k (sinds 2019). Als artistiek adviseur is Richard 
verbonden aan Stichting Stadsmuziek Rotterdam. Voor 
Koninklij ke Eij sbouts werkt Richard geregeld als arrangeur 
voor automatische klokkenspelen wereldwij d. Richard & 
Dina geven door heel de wereld concerten als beiaardduo 
“Bel Ensemble”. Naast de beiaard hebben ze beiden ook 
een rij k ander muzikaal leven, gevuld met zingen, 
accordeon, klarinet en muzikale workshops via hun eigen 
onderneming “Daar Zit Muziek In”.

12 13

20:00 UUR • DOMTOREN

1 Claude Debussy (1862-1918)
 Uit Children’s Corner
 Jimbo’s Lullaby
 The Snow is Dancing
 The Little Shepherd
 Golliwogg’s Cakewalk

2 G. Fauré (1845-1924)
 Uit Masques et Bergamasques 
 Pavane 

3 Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Concerto d’Aranjuez 

 Allegro con spirito
 Adagio
 Allegro Gentile

4 Rabih Abou-Khalil (1957)v
 Arabian Waltz

5 Agustín Pió Barrios (1885-1944)
La última tremolo

6 Agustín Pió Barrios (1885-1944)
 Wals Op. 8 No. 4

7 Radiohead (OK Computer 1997)
 Paranoid Android

8 Koji Kondo (1961)
 Super Mario Bros

Arrangementen: Richard de Waardt 

PROGRAMMATOELICHTING
Als kind groeide Richard op in een wereld waar een beiaard het meest vanzelfsprekende 
instrument ter wereld was, want zij n vader is ook beiaardier en als kleine jongen klauterde hij  
altij d met hem mee in menig klokkentoren. Inmiddels is Richard getrouwd met beiaardier 
Dina Verheyden en verkeren hun drie kinderen, net als Richard vroeger, in de veronderstelling 
(en illusie) dat een beiaard één van de meest gangbare en alom bekende instrumenten is. Bij  
sommige muziekstukken denkt Richard: “hoe zou dit op een beiaard klinken?” en voelt hij  zich 
gedwongen een arrangement of transcriptie te maken van het gehoorde werk. Vanwege de 
vele beperkingen die bronzen (historische) klokken, hoog in een toren, met zich meebrengen 
is het helaas niet altij d mogelij k om alle muzikale lij nen en nuances over te brengen met 
slechts twee vuisten en twee voeten. In dat geval is het een uitkomst om getrouwd te zij n met 
een beiaardier. Dat verdubbelt de mogelij kheden en maakt sommige muziekstukken ineens 
wél speelbaar op een beiaard. De rode draad in dit programma is dat alle stukken bij  Richard 
een vonk hebben aangewakkerd, waarna hij  in de pen kroop om de muziek te transcriberen 
en arrangeren voor carillon-duo.

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGINGZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022 

ma 1 aug



programma

Henk Verhoef beiaard Utrecht 900 jaar
Muziek rondom de dom

Henk Verhoef studeerde aan de Nederlandse 
Beiaardschool bij  Bernard Winsemius. Nog tij dens zij n 
studie werd hij  eerste prij swinnaar van de Pythische 
Spelen te Enschede, daarna maakte hij  concertreizen naar 
Japan, Portugal en de VS. Hij  is beiaardier van de stad 
Woerden en van de Vrij e Universiteit Amsterdam. Als 
stadsbeiaardier van Monnickendam bespeelt hij  de oudste 
handbespeelde beiaard ter wereld. Hij  adviseert hij  bij  
beiaardrestauraties en -nieuwbouw. Zo was hij  oa. 
betrokken bij  de laatste restauraties van de Hemony-
beiaarden in Amersfoort en Deventer.
Henk Verhoef is behalve beiaardier ook organist en 
dirigent. Hij  is organist van de  Amsterdamse Nieuwe Kerk, 
de Oosterkerk, de beiaard van de Vrij e Universiteit en hij  
leidt het ‘Camerata Oude Kerk’.

1 Jr. Jacob van Eyck (ca.1590-1657)
uit: Der Fluyten Lust-hof (1646):

 Batali
 Doen Daphne d’over schoone maeght
 Questa dolce sirena
 Comagain

2 Agustin Barrios (1885-1944)
 uit El Catedral:
 Allegro Solemne
 bew.: Marianne Maras

3 Johann Caspar Ferdinand Fischer (ca.1670-1746)
uit ‘Musicalischer Parnassus’ (1738): 

 Calliope
 Ouverture
 Balet Anglois
 Gigue
 Bourée
 Menuet 1, 2

4 Gary White (*1937)
 Asteroids (1991)

5 Leen ’t Hart (1920-1992)
 Klokkenklanken (1990)
 I. Etude
 II. Rapsodie
 III. Air
 IV. Sarabande
 V. Menuet
 VI. Unisono
 VII. Scherzo

14

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

PROGRAMMATOELICHTING
Dit programma opent als vanzelfsprekend met Jacob van Eyck, beiaardier van 
Utrecht en het brein achter de ontdekking van de kunst van het klokkenstemmen. 
Zonder twij fel zal hij  populaire melodieën hebben gespeeld, wellicht dezelfden die 
hij  tien jaar later bewerkte voor de blokfl uit en publiceerde onder de titel ‘Der 
Fluyten Lust-hof’. Het ‘Allegro Solemne’ van Barrios verwij st even vanzelfsprekend 
naar de Dom zelf. Het laatste stuk van het programma, de ‘Klokkenklanken’ van Leen 
’t Hart, is een reeks variaties op het studentenlied ‘Io vivat’, dat dikwij ls in de buurt 
van de Dom moet hebben geklonken. Afgewisseld met feestelij ke muziek uit 
verschillende windstreken, om de wonderschone klank van de Utrechtse beiaard te 
vieren en daarbij  te herinneren aan het internationale culturele netwerk dat Utrecht 
al 900 jaar heeft.

20:00 UUR • DOMTOREN

ZOMERAVONDCONCERTEN UTRECHT 2022 
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programma

Tom van Peer (BE) beiaard Zang en hartstocht

Tom van Peer (1975) woont in Mechelen en is stadsbei-
aardier van Lokeren. Hij studeerde piano aan de 
Internationale Jazzstudio in Antwerpen en beiaard aan 
de Koninklijke beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. 
In 1998 behaalde hij zijn laureaatsdiploma met grote 
onderscheiding en in datzelfde jaar werd hij eerste 
laureaat van de Internationale ‘Koningin Fabiolawed-
strijd’ voor beiaard. Hij behaalde tevens de prijs van 
SABAM voor de beste vertolking van een hedendaags 
Belgisch werk. Hij was reeds jurylid bij verschillende 
belangrijke beiaardwedstrijden, o.a. Internationale 
Koningin Fabiolawedstrijd (edities 2003, 2008, 2014 en 
2019). Sinds 2012 is hij leraar aan de Mechelse 
beiaardschool voor improvisatie en beiaardspel. 
Onlangs heeft hij de prijs Lion-Francout gewonnen, 
een prijs die jaarlijks toegekend wordt aan een blinde 
person die door zijn moed en activiteiten, de bezwaren 
van zijn handicap overstijgt. 

1 Franz Schubert (1797-1828)
 Auf dem Wasser zu singen
 Stänchen
 Du bist die Ruh
 (Uit ’12 Lieder’)

2 Franz Schubert (1797-1828)
 Der Muller unter den Bach
 Uit ‘Mullerlieder’

3 Franz Schubert (1797-1828)
 Ständchen
 (Uit ‘Schwanengesang’)

4 Clara Schumann (1819-1896) 
 Warum willst du andere Fragen?
 Geheimes fl uster nhier und dort
 (Uit ‘Lieder’)

5 Robert Schumann (1810-1856) 
 An den Sonnenschein

(Uit ‘2 Lieder’)

6   Andrew Lloyd Webber
 Don’t cry for me Argentina uit de fi lm ‘Evita’

7 Tom van Peer
 FestiBells
 Eigen compositie n.a.v. 100 jaar Koninklij ke Beiaardschool Jef Denyn

16
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PROGRAMMATOELICHTING
Dit concert staat in het teken van de zang gaande van klassieke romantiek tot 
fi lmmuziek en alle liederen zij n door mij  bewerkt voor beiaard. Dit zangerige vinden 
we ook terug in bepaalde jazz standards zoals ‘Cry me a river’. De hartstocht vormt 
de rode draad in dit concert en liefde en dramatiek zij n nauw met elkaar verbonden.
Het concert wordt afgesloten met een eigen compositie ‘FestiBells’, gecomponeerd 
n.a.v. het honderdjarig bestaan van de Mechelse Koninklij ke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’. Een jubileum dat gevierd wordt met allerlei activiteiten waaronder diverse 
concerten ondermeer met ‘beiaard-plus’.

20:00 UUR • DOMTOREN

ma 15 aug



Feest en RomantiekKoen van Assche beiaardma 22 aug
20:00 UUR • DOMTOREN
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Koen Van Assche (1967) is stadsbeiaardier van vier 
Belgische steden, waaronder de beroemde historische 
beiaarden van Antwerpen, Lier en Turnhout. Hij won 
diverse prijzen op internationale beiaardwedstrijden en 
geeft wereldwijd beiaardconcerten. In 2021 verscheen zijn 
8ste CD, een uitgave van de Belgische Ambassade in 
Wenen op basis van een online en gratis publicatie die hij 
eerder dat jaar maakte rond Matthias Vanden Gheyn 
(www.koenvanassche.be/vdg). Hij is docent beiaard aan de 
Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, en aan 
de muziekacademies van Lier en Puurs. Daarnaast is hij 
actief voor de promotie van de beiaard, onder andere als 
voorzitter van de Beiaard Wereld Federatie. Hij staat ook 
bekend om het combineren van beiaard met andere 
instrumenten, vooral met de “Bronzen Piano” 
(www.bronzenpiano.com), een hoog aangeschreven 
mobiele beiaard van Anna Maria Reverté en hemzelf. 
Samen hebben ze verschillende bijzondere concerten met 
hun instrument gespeeld, bijvoorbeeld in Barcelona met 
strijkorkest, in de beroemde Sagrada Familia.

Feestelij ke ouverture
1 Georg Friedrich Händel (1685-1759)
 Grave (uit Suite in d HWV 448)

Feest uit Antwerpen, met zusterbeiaarden van de Utrechtse Dom
250ste herdenkingsjaar van beiaardier Joannes de Gruytters
2 Joannes de Gruytters (1709-1772)
 Gelegenheidssuite (uit Beiaardboek 1746)
 -Marche (nr 114)
 -Vivace (nr 63)
 -Menuet (nr 128,129)
 -Gavotte (nr 95)
 -Giga (nr 96)
 -Rigaudon (nr 126, 127)

De laat-romantiek van Brahms 125ste herdenkingsjaar
3 Johannes Brahms (1833-1897)

Walsen
 Opus 39, nrs 1, 9, 11, 12 en 15

4 Johannes Brahms (1833-1897)
 Lied: “Alte Liebe”, opus 72, nr 1

5 Johannes Brahms (1833-1897)
 Intermezzo, opus 118, nr 2

Feest voor 100 jaar Mechelse beiaardschool. Beiaardwerken van 
beiaardstudenten
6   Jos Lerinckx (1920-2000)
 Passacaglia

7 Kamiel Lefévere (1888-1972)
 “Evening Prayer” - Andante Religioso

Symfonische fi nale
8 Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 Uit Symfonie nr 5 - Allegro con brio

Beiaardbewerkingen: P. Hamelink (1), G. Bodden (3, 4), R. Perfecto (5), 
AM Reverté/K. Van Assche (8)

PROGRAMMATOELICHTING
Een ouverture in de 17de-eeuwse Franse stij l in de typische vorm adagio-allegro-
adagio opent het feest, met muziek van Händel. 
Bij na 10 jaar vóór de gieting van de beiaard van de Utrechtse Domtoren, werden 
twee beiaarden gegoten voor de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwetoren, eveneens 
door de gebroeders Hemony. Van de Antwerpse beiaardier Joannes de Gruytters 
zij n twee handschriften bewaard gebleven: een versteekboek voor het 
automatische speelwerk, en een beiaardboek (uit 1746) waarin hij  189 korte 
bewerkingen heeft verzameld. 

Het tweede deel van dit programma wil de romantische muziek in verschillende 
kleuren laten horen, te beginnen met Brahms. Vervolgens klinkt de zogenaamde 
Mechelse beiaardromantiek, met respectievelij k een uitgebreid en een kort werk 
van de hand van twee voormalige leerlingen van de in dit jaar gevierde 
beiaardschool. 
In 1808 werd de première van de 5de symfonie van Ludwig van Beethoven eerst 
maar lauw onthaald. Pas na de tweede uitvoering beseften de muziekcritici dat 
waarschij nlij k de meest iconische symfonie was gecomponeerd.



Janno den Engelsman studeerde orgel, klavecimbel en 
kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Na deze studie 
volgde hij  privé-lessen bij  de organist Liuwe Tamminga in 
Bologna (It). Hij  won prij zen op orgelconcoursen in Leiden 
(1996) en Nij megen (2002).
In 2006 werd hem voor zij  n muzikale werkzaamheden de 
Sakko Cultuurprij s voor Kunsten en Letteren toegekend. Na 
het behalen van het Master-diploma in 2007 aan de
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, volgde hij 
aanvullende beiaardcursussen bij  Geert D’hollander.
Van 2009 tot 2013 was hij  bestuurslid van de Nederlandse 
Klokkenspel Vereniging. Hij  gaf concerten in de VS  en in in 
diverse Europese landen. Janno den Engelsman is organist-
titularis van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Hij  is 
stadsbeiaardier van Middelburg, Bergen op Zoom en Zierikzee.

Meike Warmoeskerken studeerde Schoolmuziek aan Fontys 
Hogescholen te Tilburg. Aan  de HKU studeerde zij  af in 2005 
in de richting Blaasorkest-directie (HaFaBra-directie) en in 
2019 in de applicatie-opleiding Koordirectie. Aan de 
Koninklij ke Beiaardschool “Jef Denij n” in Mechelen behaalde 
ze in 2015 haar bevoegdheid. In 2021 rondde Meike de 
opleiding af tot Professioneel Psychodynamisch Coach. 
Momenteel werkt ze als dirigent, is ze MaakMuziek Coach bij  
Muziekschool Zeeland en heeft ze haar eigen praktij k als 
Psychodynamisch Coach: Atelier 98.

programmaprogramma

15:00 UUR • TORENPLEINKERK

Orgel

1   Sonate I De strĳ d tussen David en 
Goliath

 -  Het gebral en gescheld van Goliath
  - Het beven van de Israëlieten en 

hun gebed tot God bij  het zien van 
deze afschuwelij ke vij anden

  - De moed en het vertrouwen om   
 met Gods hulp de trots van de  
reus te breken

  - Het gescheld en de strij d tussen  
David en Goliath

 - De vlucht van de Filistij nen
 - De vreugde van de Israëlieten
  - Het koorconcert van de vrouwen 

ter ere van David
 -Een vreugdevolle dans

2   Sonate II Saul’s melancholie en 
vertroosting door muziek

 - Het verdriet en de woede van de 
koning

 - Het verfrissende lied van David’s 
harp

3   Sonate III Het huwelĳ k van Jacob
 - De liefdevolle en gelukkige 

echtgenoot
 - Jacob’s teleurstelling toen hij  zag 

dat hij  bedrogen was

4   Sonate IV Koning Hizkia, gekweld 
en genezen

 -De klaagzang van Hizkia
 - De vreugde van de herstellende 

koning

Beiaard

5   Sonate V Gideon, redder van het 
volk Israel

 - Zij n schrik als hij  het grote leger 
van de vij anden ziet

 - Hij  herwint moed en hoort zij n 
vrienden hun droom vertellen

 - De vlucht van de vij anden die door 
de Israelieten worden achtervolgd

 - Hun vreugde over deze 
opmerkelij ke overwinning

6 Sonata VI Het graf van Jacob
 - De begrafenis van Jacob in Israel 

en de klaagzang van de 
aanwezigen

 - De geesten van de overledenen 
worden getroost

Janno den Engelsman orgel/beiaard

Meike Warmoeskerken verteller

BEIAARDCONCERTEN VLEUTEN 2022 

Johann Kuhnau (1660-1722): 
Bijbelse Geschiedenissen

20 21

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

zo 11 sept

PROGRAMMATOELICHTING
Johann Kuhnau (1660-1722) stond bekend als een erudiet en ij verig man. Naast gevierd 
componist was hij  advocaat, theoloog en taalkundige. Door zelfstudie leerde hij  ook nog eens 
wiskunde, grieks en hebreeuws. Rond zij n veertigste werd hij  cantor aan de beroemde 
Thomaskirche van Leipzig en daarmee de directe voorloper van Johann Sebastian Bach. Hij  
gaf lessen, dirigeerde, musiceerde en, zeker niet op de laatste plaats, hij  componeerde. Het 
beroemdst is Kuhnau om zij n klaviermuziek en met name vanwege zij n bundel “Musikalische 
Vorstellung einiger biblischer Historien” die in 1700 verscheen. Hij  verklankt hierin enkele 
Bij belse geschiedenissen, waaronder de strij d tussen David en Goliath. In dit werk laat hij  
horen hoe instrumentale muziek, ook zonder gezongen tekst, toch emoties kan uitbeelden. 
Vandaag hoort u delen uit de 6 sonates op orgel en beiaard, met vertelling van de teksten.



programma

Gijsbert Kok beiaard/ orgel
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 18 sept Een muzikale rondreis

Gijsbert Kok studeerde orgel, kerkmuziek, 
improvisatie en muziektheorie aan de conservatoria 
van Den Haag, Tilburg en Rotterdam en beiaard aan 
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij  is 
stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en 
vaste bespeler van de carillons van Voorschoten en 
Zoetermeer. Daarnaast is hij  organist van de 
Abdij kerk in Den Haag - Loosduinen en de American 
Protestant Church in Den Haag.
Hij  doceert muziektheoretische vakken aan het 
Rotterdams Conservatorium en heeft een 
concertpraktij k als organist, beiaardier en 
begeleider.

PROGRAMMATOELICHTING
Het beiaardprogramma omspant drie eeuwen muziekgeschiedenis. Bach 
arrangeerde Vivaldi’s concert voor 2 violen op. 3 nr. 8 (in 1711 gedrukt in 
Amsterdam) voor orgel. Dit arrangement vormt het uitgangspunt voor de 
beiaardbewerking. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat César Franck in Luik werd 
geboren. Hij  maakte carrière in Parij s als componist, organist en docent. Henk 
Badings combineert in zij n Suite no. III klassieke vormen met een meer eigentij dse 
klankwereld, die echter hoorbaar verwant is aan de romantiek en het 
impressionisme.

Het orgelprogramma maakt een korte muzikale rondreis door Europa. Via een 
meerdelige toccata van de Zuid- Duitser Muffat, een Spaans werk met een speelse 
solo voor de rechterhand en enkele koraalbewerkingen van Bach komen we uit bij  
de werken die Beethoven schreef voor een automatisch spelend orgel. Dergelij ke 
Flötenuhre zij n te bewonderen in museum Speelklok in Utrecht. Qua stij l lij ken deze 
stukken nog sterk op de werken van Haydn.

Beiaard

1 Johann Sebastian Bach 1685-1750
  Concerto in a naar A. Vivaldi, BWV 

593
 Allegro

2 César Franck 1822–1890
 Drie liederen
a.   Pour moi sa main cueillait des   

roses
b. Le mariage des roses
c. L’ange gardien

3   Henk Badings 1907–1987
 Suite no. III (1953)
 Preludium
 Scherzo
 Air
 Passacaglia

Arrangementen: 
Gij sbert Kok nr. 1, 2

Orgel

1 Georg Muffat 1653–1704
 Toccata octava

2 Andrés de Sola 1631 - 1696
 Segundo tiento de 1er tono

3 Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
 a.  Wer nur den lieben Gott lässt 

walten
 BWV 690 en 691    
b.  Fughetta super “Dies sind die 

heil’gen zehn Gebot’ “
 BWV 679

4 Ludwig van Beethoven 1770 - 1827
 Fünf Stücke für Flötenuhr, WoO 33
 - nr. 3 Allegro
 - nr. 4 Allegro non più molto

5 Ludwig van Beethoven
 Grenadiermarsch für Flötenuhr  
 WoO 29



programma

Jan Verheyen beiaard

Cedric Honings gitaar
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15:00 UUR • TORENPLEINKERK

zo 25 sept

Jan Verheyen is beiaardier van Hasselt en Neerpelt en 
geeft beiaardles o.a aan de Mechelse beiaardschool. 
Daarnaast trekt hij  onder de naam Bells Lab rond met 
zij n toerbeiaard.

Cedric Honings studeert dit jaar af aan het 
conservatorium van Brussel. Hij  heeft al verschillende 
prij zen op zij n palmares staan en stond op vele podia.
Meer info: www.bellslab.net en www.cedrichonings.com

Guitarillon is de combinatie van gitarist Cedric Honings
en beiaardier Jan Verheyen. Zij  begonnen samen te 
spelen in 2018, nadat Jan tij dens een concert Cedric had 
opgemerkt. Sindsdien hebben ze vele concerten 
gespeeld in binnen- en buitenland. In het eerste jaar 
gingen ze op tournee door Nederland, Duitsland en 
Polen. Een jaar later trokken ze verder weg: naar het 
noordoosten van de USA, waar ze meer dan twintig 
concerten speelden in het gebied tussen Boston, 
Washington DC, Chicago en Detroit... 

Beiaard met gitaar

PROGRAMMATOELICHTING
Tij dens hun concert spelen Cedric en Jan muziek in alle stij len, gaande van Bach tot 
Nirvana. De klanken van beiaard en gitaar gaan hand in hand, omdat de 
instrumenten dezelfde muzikale kenmerken delen. Op het repertoire staan dan ook 
voornamelij k stukken die bewerkt zij n voor twee gitaren of die geschreven zij n voor 
twee gitaren. Daarnaast kropen de muzikanten ook zelf in de pen om medleys te 
maken. Er staat een jazz-pop-medley en een rock-medley op het programma. Het is 
aan het publiek om de liedjes in de medleys te herkennen.

1 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 Concerto in D-Major (BWV 972)

2 Jean Sibelius (1865-1957)
 Etude opus 76 nr. 2

3 Jazz/Pop-medley

4 Astor Piazzolla (1921-1992) 
 Libertango

5 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
 Prelude en fugo nr. 3 in A mineur

6 John Williams (°1932)
 Star Wars

7 Enrique Granados (1867-1916)
 Oriental

8   Ramin Djawadi (°1974)
Game of Thrones Theme

9  Rock-medley
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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
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Ongestoord genieten
De beiaard van de Domtoren is overal in de 
binnenstad te horen, maar daar is het 
natuurlij k niet altij d rustig. Gelukkig is er 
rondom de Domtoren een aantal stille 
plekken waar het goed luisteren is. Op de 
plattegrond hieronder ziet u al die 
luisterplaatsen aangegeven. De sfeervolle 
Pandhof met vele zitplaatsen; het plein 
tussen Domtoren en Domkerk met bankjes 
onder de bomen; het Wed met de gezellige 
terrasjes; het Domplein, ook met drie 
terrassen; de Zoutmarkt met dat unieke 
uitzicht op de Domtoren; het Buurkerkhof, 

alweer met een sprookjesachtig zicht op de 
toren, en tenslotte de prachtige stadstuin 
Flora’s Hof. In de Pandhof wordt bij  de 
Zomeravond Beiaardconcerten koffi e en 
thee geschonken en daar wordt ook na 
afl oop de beiaardier bedankt.

Of kij k en luister online: 
elk concert wordt live uitgezonden via 
www.klokkenspelvereniging.nl/video. 
Ook kunt u daar alle concerten later 
terugluisteren.

Het pandhof is gesloten op 4 en 11 juli. Flora’s hof is enkel open op 4 en 11 juli.

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. U kunt het UKV ook eenmalig een 
donatie geven. Daarvoor kunt u de QR-code hiernaast gebruiken.

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. 

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

• welkom-cd

Doneer € 100 en ontvang:
• alle bovenstaande voordelen
•  rondleiding Domtoren door 

Malgosia Fiebig
• dichtbundel ‘Mij n stem in brons’

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:

www.klokkenspelvereniging.nl

BESCHERMVROUWE

Sharon Dij ksma, burgemeester van Utrecht

SECRETARIAAT

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

BESTUUR 

Voorzitter
Erik Kerpen

Bestuursleden
Wieger Sietsma 
Bas Janssen
Malgosia Fiebig
Xavier Vandamme
Iris van Daalen
Loni Verwey

ZOMERAVONDCONCERTEN 2022 
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LUISTERPLAATSEN VOOR DE ZOMERAVONDCONCERTEN

1  Pandhof   2  Domplein   3  ‘t Wed   4  Flora’s hof   5  Zoutmarkt   6  Buurkerkhof 
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UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING



ZOMERAVONDCONCERTEN 2022 

30 31

UTRECHTSE KLOKKENSPEL VERENIGING

IMPRESSIE VAN CONCERT MALGOSIA FIEBIG EN KENSINGTON OP 2 JUNI 2022

utrechtse
kllookkkkkkkkkk eekekkek nnsppeell
vveerreenniiggigiigi iingngn

al 94 jaaral 94 jaar
muziek van 
al 94 jaar

muziek van 
al 94 jaar

‘hoog’ niveau‘hoog’ niveau



20 aug

utrechtse
klokkenspel
vereniging

11 sept Janno den Engelsman (orgel/beiaard) en 
 Meike Warmoeskerken

18 sept Gij sbert Kok (orgel/beiaard)

25 sept Jan Verheyen (beiaard) en Cedric Honings (gitaar)

Zomeravondconcerten 
op de Dombeiaard

(alle concerten beginnen om 15:00 uur)

(alle concerten beginnen om 20:00 uur)

4 juli Arie Abbenes en Jitte Roosendaal

11 juli Charles Dairay (FR)

18 juli Boudewij n Zwart

25 juli Bauke Reitsma

1 aug Richard de Waardt (NL/BE) en Dina Verheyden (BE)

8 aug Henk Verhoef

15 aug Tom van Peer (BE)

22 aug   Koen Van Assche (BE)

Uitgave • Utrechtse Klokkenspel Vereniging

Vormgeving • Studio RROOK 

Beiaardconcerten Vleuten
Torenpleinkerk


