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* 3E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2008 
   door Bob van Wely,   
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 17 juli 2008 van 20.00-21.00 uur. 
 
            

 

Klassiek beiaardconcert 
 

Mozart, Buxtehude, Bach, Chopin, het wordt weer menens a.s. donderdag op het carillon van Nijkerk. 

Een concert echt voor de liefhebbers van klassieke muziek, fijnzinnig uitgevoerd door de beiaardier van 

Alkmaar, Bob van Wely. 

 

Met zijn achtergrond als bouwkundig ingenieur,  beschouwt Bob van Wely muziek niet alleen als emotie, maar 

heeft hij ook oog voor de structuur ervan. Dat komt goed van pas als je een chaconne van Buxtehude en van 

Fischer gaat spelen, en een deel van een vioolconcert van Bach. En twaalf pianovariaties van Mozart. Toch 

speelt hij donderdag ook composities van Chopin en Kreisler en zal hij zeker laten horen, dat ook deze muziek 

bij hem in uitstekende handen is.  

Te verwachten is dat in dit programma pas goed te horen is, dat de recente finishing touch van de restauratie de 

beiaard weer de volle klankrijkdom heeft teruggegeven en dat de verbeterde speelaard nu weer alles mogelijk 

maakt, wat de beiaardier in zijn mars heeft. 

 
Nieuwe website 

Het wordt echt een programma om met aandacht te beluisteren. Dat kan op de luisterplaats van de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging (NKV), ingang Gasthuisstraat 3a. Daar staan de stoelen voor u klaar, met een programma 

en een korte toelichting. Bovendien kunt u er droog zitten en hoe belangrijk dat is hebben we vorige week 

kunnen merken. De entree is natuurlijk gratis. De luisterplaats is vanaf 19.45 uur geopend. 

Het programma wordt u aangeboden door NKV-bestuurslid mevrouw A. Camphuis-Hootsen, die, evenals de 

NKV, dit jaar haar 80
e
 verjaardag viert en altijd nog zeer actief is! 

De finesses van dit en de volgende programma’s zijn natuurlijk ook te vinden op de nieuwe website van de 

NKV: www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl; het kan ook makkelijk: www.nijkv.nl.  

 

 

 


