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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2016 

 

Concert 3 -  Donderdag 14 juli 20.00-21.00 uur 

Gastbeiaardiers: Klaas de Haan en Anne Kroeze (quatre-mains) 

 
            

Spectaculair vierhandig spel op de beiaard 

 
Het derde concert van de serie Zomeravond-beiaardconcerten 2016 wordt heel speciaal. 

Niet één maar twéé beiaardiers zullen zich tijdens dit concert laten horen! 

Ze spelen elk een solostuk, maar de rest van het programma wordt vierhandig (en –voetig) 

uitgevoerd. Op zich al een spektakel om te zien als je erbij bent, maar de luisteraars zullen 

merken dat er heel wat meer noten op hen neerdalen dan normaal. 

Het voordeel is dat de musici die composities voor de beiaard bewerken bij vierhandig spel 

veel meer mogelijkheden hebben om alle nuances en tegenmelodieën tot hun recht te laten 

komen. Dat gaan we op donderdag 14 juli dan ook horen. De beiaardiers Klaas de Haan en 

Anne Kroeze hebben al menig quatre-mains-concert gegeven en zijn goed aan elkaar 

gewaagd. De Haan is beiaardier van Laren, Rhenen, Bolsward Slotermeer en Heerenveen, en 

cantor-organist van de Morgensterkerk in Hilversum. Kroeze is stadsbeiaardier van 

Emmeloord en organist van o.a. de Grote Kerk in Vollenhove en de Buitenkerk in Kampen; 

daarnaast is hij actief als koordirigent en –begeleider. Beiden wonnen prijzen bij 

internationale beiaardconcoursen. 

 

Programma 

Het programma begint met een nocturne van Field en daarna een concerto en een aria van 

Bach. Vervolgens een solo van Kroeze die twee deeltjes uit de Messiah van Händel speelt. 

Daarna samen een jazz standard van ‘Jelly Roll’ Morton. Dan komt de solo van De Haan: een 

Sprookje voor beiaard van Jef Rottiers. Dan weer samen verder: de Hongaarse Mars van 

Berlioz, waarna wordt het concert pittig wordt besloten met “The Stars and Stripes Forever” 

van Sousa. 

 

Het concert is ook bijzonder omdat het gesponsord wordt door een bekende Nijkerker, 

deheer H.J.G. Leerink,voormalig huisarts in Nijkerk, ter gelegenheid van zijn 80
e
 verjaardag. 

Hij zal ook met een flinke groep vrienden en kennissen het concert op de NijKV-luisterplaats 

volgen. Na afloop gaan ze een rondleiding in de toren door stadsbeiaardier Freek Bakker 

bijwonen en bekijken hoe de beiaard bespeeld wordt. 

Het concert is rustig en droog te beluisteren op de NKV-luisterplaats, bij het Tabakhuis, 

Nieuwstraat 9 en duurt van 20.00-21.00 uur.  

 
Bijlagen: programma 14 juli – eigen foto’s Klaas de Haan en Anne Kroeze – titelpagina programmaboekje 


