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* 5E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2008 
   door Christiaan Winter,   
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 31 juli 2008 van 20.00-21.00 uur. 
 
Overige informatie: www.nijkv.nl  

            

 

Van Sweelinck tot Elgar op het carillon 
 

De cantor van de Sweelinckcantorij van de Oude Kerk in Amsterdam, Christiaan Winter, tevens organist 

van die kerk, begint zijn beiaardprogramma a.s. donderdag natuurlijk met Sweelinck, maar eindigt zijn 

programma toch in de salon… 

Christiaan Winter is een bezig baasje. Hij studeerde orgel, kerkmuziek en beiaard en is dus organist, beiaardier 

en koordirigent, maar ook nog programmamaker bij de NCRV en vaste scribent van de periodiek Muziek en 

Liturgie. Daarnaast is hij bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek en van het 

Beiaardcentrum Nederland. 

 

Salut d’Amour 

Het eerste programmapunt is dus een variatiewerk, oorspronkelijk voor orgel, van Sweelinck en het wordt 

gevolgd door de Sweelinck-fantasie, een variatiewerk voor beiaard, geschreven door de organist Albert de Klerk. 

Daarna vlogen composities van  Böhm, Mendelssohn-Bartholdy en Haydn. De finale van het concert wordt 

gevormd door twee salonwerkjes: “Il était une fois” van Kowalski en tenslotte “Salut d’Amour” van Elgar. 

Wanneer hebben we dat eerder gehoord? Wel, in de tweede Meideun van dit jaar door de Japanse Toru Takao en 

in het eerste zomeravondconcert door Freek Bakker en het is ook volgende week te beluisteren bij Henk 

Veldman. Een soort rode draad dus, die ons in de gelegenheid stelt om de interpretaties van de verschillende 

beiaardiers te vergelijken. 

 

Website 

Het concert wordt aangeboden door HeRiAn Internetdiensten uit Nijkerk, die ook de nieuwe website van de 

Nijkerkse Klokkenspelvereniging voortreffelijk heeft gemaakt. Het is de moeite waard om die eens te bekijken. 

Behalve veel gegevens over de Nijkerkse beiaard en de NKV en ook over de programma’s zijn er de nodige 

verwijzingen naar alles wat er in de beiaardwereld leeft! 

Het concert begint om 20.00 uur. De luisterplaats, ingang Gasthuisstraat 3a, is geopend vanaf 19.45 uur. 

 


