
PERSBERICHT NIJKERKSE KLOKKENSPELVERENIGING 
23-04-2014 

 

* “MEIDEUN”  2014 - 1 
   door  Juan Verdaguer uit Argentinië 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op dinsdag 6 mei 2014 van 19.00-20.00 uur. 
 
            

 

De eerste Meideun van 2014 
 

Elk jaar op de dinsdagavonden van mei wordt de voorjaarssfeer in Nijkerk opgevrolijkt door 

carillonmuziek. Een traditie van meer dan een eeuw. 
 

Was het vroeger de stadsbeiaardier die de vrolijke tonen rondstrooide, sinds 1984 zijn het gevorderde 

studenten van de Nederlandse beiaardopleidingen die dat doen. Vaak is het het eerste echte concert, of 

een van de eerste, die ze mogen geven. Daarom zijn de meeste Nederlandse beiaardiers die momenteel 

een vaste beiaardbaan hebben ooit in Nijkerk begonnen! Ze hebben toen met de Nijkerkse 

beiaardcultuur kennis gemaakt en zijn vaak regelmatig teruggekomen om een concert in de zomerserie 

te geven. 

 

Argentijnse gitarist 
De beiaardstudent die op dinsdag 6 mei van 19.00-20.00 uur de 1

e
 Meideun van dit jaar verzorgt is de 

Argentijn Juan Verdaguer, die studeert aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Dat is een 

onderafdeling van het Utrechts Conservatorium. In Buenos Aires studeerde hij piano, gitaar en 

elktronische muziek. Als gitarist heeft hij in vele ensembles gespeeld in genres die uiteenlopen van 

tango en klassieke muziek tot en met pop en avantgarde muziek. In Nederland componeert, produceert 

en doceert hij ook elektronische muziek. 

 

Voor zijn  programma van a.s. dinsdag heeft hij enkele originele beiaarwerken geselecteerd (van 

D’hollander en Van den Gheyn) en verder bewerkingen van tango’s, een lied van Schubert, een 

compositie van Cage en een luitwerk van Bach. Genoeg variatie dus! 

 

Liefhebbers en belangstellenden zijn zeer welkom op de luisterplaats van de Nijkerkse 

klokkenspelvereniging, Nieuwstraat 9 (achter het Tabakhuis).  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijlagen: Programma Meudeun 2014 - 1 –– 2 foto’s: Juan Verdaguer (foto’s: J. Verdaguer). 

Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die 

helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken. 

 

 

 


