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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2011 
 
* 1E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2011 
   door Twan Bearda, co-beiaardier van Grimbergen in België 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 7 juli 2011 van 20.00-21.00 uur. 
 
            

 

Attractieve internationale beiaardserie 2011 
 

Nog nooit traden er zoveel buitenlanders in één beiaardseizoen in Nijkerk op. Dit jaar gaat het 
gebeuren: drie Belgen, een Amerikaanse, een Fransman en een Brit!  
Natuurlijk ontbreken ook de Nederlanders niet: Mannes Hofsink, die aan het Carillon Instituut 

Nederland in Dordrecht voor het Masters diploma studeert, debuteert op de Nijkerkse beiaard. Verder 

is ook Wim Ruitenbeek (geboren in Nijkerkerveen) van de partij en natuurlijk stadsbeiaardier Freek 

Bakker. De serie wordt op 15 september traditioneel besloten door Boudewijn Zwart, behalve inwoner 

van de gemeente Nijkerk, ook de drukste en waarschijnlijk de beste beiaardier van Nederland. 

 

Bijzonder concert 
Tijdens de Nacht van Nijkerk vindt er ook een bijzonder beiaardconcert plaats. Internationale 

beiaardstudenten nemen deel aan een Beiaard Fiets Vierdaagse, die word georganiseerd door 

beiaardier Boudewijn Zwart, in zijn functie als Directeur van het Carillon Instituut Nederland te 

Dordrecht. Er worden gastcolleges gegeven door de directeur van de Franse beiaardschool in Douai, 

Stefano Coletti, die op 4 augustus een beiaardconcert in Nijkerk geeft. De vierdaags fietstocht gaat 

langs diverse Veluwse steden met een carillon en hij wordt tijdens de Nacht van Nijkerk feestelijk 

besloten met een studentenconcert op de beroemde beiaard van Nijkerk. Daarna worden de deelnemers 

op de bekende gastvrije manier onthaald door de Nijkerkse Klokkenspelvereniging. De gegevens over 

dit concert worden later bekend gemaakt. 

 

Donderdag 1e concert  
Twan Bearda, co-beiaardier van het Belgische Grimbergen, opent a.s. donderdag 7 juli om 20.00 uur 

de serie met een klassiek programma. Composities van Dussek, Gluck, Bach, Schubert, Mozart en 

Boccherini zijn voor beiaard bewerkt en staan garant voor een onderhoudend en plezierig muzikaal 

uur. Bearda heeft veel in zijn mars, want hij heeft menige prijs bij internationale beiaardwedstrijden 

gewonnen, met als hoogtepunt de Eerste Prijs bij het Koningin-Fabiolaconcours in Mechelen. 

Daarnaast vormt hij met Luc Rombouts, beiaardier van Leuven, het vierhandig duo ‘The Bells 

Angels”. Zoals veel Belgische collega’s is Twan Bearda niet financiëel niet afhankelijk van het 

beiaardcircuit: hij is in het dagelijks leven onderzoeker aan een micro-elektronisch onderzoekinstituut 

in Leuven. 

 

Luisterplaats 
Een van de attracties van de Nijkerkse beiaardcultuur is de Luisterplaats, waar iedereen rustig en 

geconcentreerd (en droog!) naar het concert kan luisteren. Het is een aparte belevenis om in de open 

lucht met een aantal andere belangstellenden, met mooi uitzicht op de toren, te genieten van een 

concert in een eeuwenoude traditie!  

De nieuwe luisterplaats is te vinden bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar de 4D-Architecten de 

ruimte ter beschikking stellen. Doordat het Tabakhuis deze zomer prachtig wordt gerestaureerd, zijn 

de voorzieningen dit seizoen nog provisorisch. Maar droog zitten, luisteren en kijken iskan allemaal 



zonder belemmering. De luisterplaats is een vanaf kwartier voor het concert geopend. De toegang is 

gratis en in- en uitlopen tijdens het concert (bij voorkeur tussen de programmaonderdelen in) is geen 

probleem. Gewoon eens proberen dus! 
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