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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2012 

 
            

 

Bijzonder beiaardseizoen 2012 

 
Al sinds 1928 worden de zomerse beiaardconcerten georganiseerd door de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging (NKV). Dat betekent dat 2013 ook voor de NKV een 

jubileumjaar is: 85 jaar. Omdat in dat jaar het 600-jarig bestaan als stad van Nijkerk 

wordt gevierd, pakt de NKV dìt jaar maar vast flink uit!  
Een daverend openingsconcert, tussendoor een torendag met drie buitenlandse beiaardiers en 
een heel bijzonder slotconcert maken dit seizoen heel bijzonder. 
 
Daverend openingsconcert in Corlaer! 
Het Feestelijke Openingsconcert van de zomerconcertserie kun je niet over het hoofd zien. 
Een rijdend carillon, een brassband en een peleton rijdende artillerie met kanonnen! Om ook 
eens een ander deel van Nijkerk kennis te laten maken met een echt klokkenspel is deze keer 
gekozen voor een locatie bij de waterpartijen bij de Stuurhut in de wijk De Bogen. 
Samensteller, presentator en beiaardier Boudewijn Zwart heeft gekozen voor een spectaculair 
programma, waarbij de Ouverture 1812 van Tsjaikowsky het hoogtepunt wordt. Daarvoor zijn 
de kanonnen nodig van de rijdende artillerie “Het Bastion” uit Naarden. Verder wordt 
medewerking verleend door Nederlands kampioen Brassband Schoonhoven o.l.v. Kees 
Kramer. Een hoofdrol wordt natuurlijk gespeeld door beiaardier Boudewijn Zwart, op zijn 
eigen Concert Carillon. Een instrument met 50 bronzen klokken met een totaal gewicht van 
3000 kg. 
Vanaf 19.00 uur en na afloop demonstreert Het Bastion nog allerhande oude vuurwapens en 
militaire gebruiken. Kortom: een daverend begin van de serie Zomeravond-beiaardconcerten 
2012! De datum is zaterdag 30 juni. Het concert, een “familieconcert voor kinderen van 6 tot 
100 jaar noemt Boudewijn Zwart het, begint om 19.30 uur. 
 
Torenmuziekdag Veluwe 
Ook de  Torenmuziekdag Veluwe, op woensdag 8 augustus, wordt georganiseerd door 
Boudewijn Zwart in zijn fuchtie van president van Euro-Carillon.  Drie buitenlandse 
beiaardiers bezoeken 5 vijf torens op de Veluwe en geven op elke toren een bespeling van 45 
minuten. De beiaardiers zijn Ørjan Hom Johansen uit Denemarken, John Widman                          
uit de USA en de in Nijkerk al welbekende Trevor Workman uit Groot-Brittanië. 
In de reguliere concerten treden op Carl Van Eyndhoven (België) – Rien Donkersloot – Peter 
Bremer – Kasia Piastowska (Polen/Düsseldorf) – John Gouwens (USA) – Gijbert Kok – Dirk 
Donker en Koen van Asche (België). 
 
Bijzonder slotconcert 
Het is nog niet eerder in Nijkerk te horen geweest, maar tijdens het slotconcert van de serie 
zomeravondconcerten, op donderdag 6 september, klinkt de Nijkerkse beiaard in samenspel 
met piano. De beiaardiers Freek Bakker en Boudewijn Zwart slaan de handen ineen en laten 
horen hoe mooi klokken zich laten combineren met de snaren van een piano. In dezelfde 



ruimte waar de beiaardier hoog in de toren zijn stokkenklavier bespeelt, wordt voor deze 
gelegenheid een piano naar boven gesjouwd die via geluidsversterking over de stad klinkt. 
Freek Bakker bespeelt de beiaard en Boudewijn Zwart neemt de pianopartij voor zijn 
rekening. De muziek is heel gevarieerd, met overwegend licht-klassieke muziek. Daarnaast 
klinken ook bewerkingen van bekende Nederlandse volksliedjes.  
 
Het belooft een spectaculair beiaardseizoen te worden. De Nijkerkse Klokkenspelvereniging, 
een van de oudste en grootse clubs op dit terrein, hoopt ook het ledental te vergroten, zodat er 
vaker op een bijzondere manier van de Nijkerkse klokken genoten kan worden. 
Zet zaterdag 30 juni vast op de kalender, zoiets mag je niet missen! Volgende week meer 
bijzonderheden over het Daverende Openingsconcert. 
 
 
  
       
           
Bijlagen: Overzicht zomerserie 2012 – foto Concert Carillon van Boudewijn Zwart (fotoHans Breuer te 

Schoonhoven) – Foto Boudewijn Zwart 

 


