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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2010 
 
* 10E (EN LAATSTE) ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2010 

door Boudewijn Zwart 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 9 september 2010 van 20.00-21.00 uur. 
 
 

Meer wetenswaardigheden: www.nijkv.nl.        

     

 

Nijkerkerveense virtuoos op beiaard 

 

Al weer een aantal jaren is het gebruikelijk dat beiaardier Boudewijn Zwart de concertserie van de 

Nijkerkse Klokkenspelvereniging afsluit met een spetterend concert. 

 

Boudewijn Zwart woont  in Nijkerkerveen in het voormalige huis van de bekende beiaardier Leen ’t Hart, die 

bovendien de eerste directeur van de Nederlandse beiaardschool was. Ook Zwart is directeur van een 

beiaardopleiding: het door hem opgerichte Nederlands Carillon Instituut in Dordrecht. Hij is onbetwist de 

drukste beiaardier van Nederland, want hij is de vaste bespeler van maar liefst 12 beiaarden, waaronder die van 

de Westertoren in Amsterdam en, dichterbij, de carillons van Barneveld en Zeewolde. Hij wordt gerekend tot de 

beste beiaardiers ter wereld. Hij heeft dan ook talloze CD’s geproduceerd en diverse opvallende beiaardprojecten 

georganiseerd. Met zijn eigen mobiele Concert Carillon reist hij door heel Europa. Hij is president van 

Eurocarillon en wordt regelmatig gevraagd als beiaardadviseur bij restauraties, renovaties en 

nieuwbouwprojecten op beiaardgebied. 

 

Gevarieerd programma 

Het programma dat Boudewijn Zwart donderdag van 20.00-21.00 uur speelt, bestaat uit zes composities die een 

tijdsspanne van vijf eeuwen vertegenwoordigen (details: zie www.nijkv.nl). De onvermijdelijke Bach is te 

beluisteren, maar ook Vivaldi en Pescetti. Vervolgens twee originele beiaardwerken van de Belgische 

beiaardier/componist Geert D’hollander. Daarna bekendere kost: een suite uit “De Sound of Music” en de 

Csardas van Monti. Het programma wordt afgesloten met een improvisatie, die past bij de sfeervolle laatste 

minuten van de serie Zomeravond-beiaardconcerten, waarbij de toren prachtig verlicht afsteekt tegen de 

avondhemel. Voor de liefhebbers is het de laatste kans dit jaar om te genieten van een prachtig beiaardconcert, 

en het laatste concert van de serie is altijd een artistiek hoogtepunt van de reeks! 

Het concert wordt aangeboden aan Fa Jan Poorter, Vloerbedekkingen en Gordijnen die elke week weer de zeer 

gewaardeerde luisterplaats ter beschikking stelt, zodat liefhebbers en belangstellenden rustig en droog van het 

concert kunnen genieten. Ook donderdag is de luisterplaats geopend vanaf 19.45 uur. Ingang Gasthuisstraat 3a. 

 

 

 

 

Bijlagen: Programma + foto Boudewijn Zwart 

 


