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Betreft beiaardconcert “Meideun 2” dinsdag 10 mei 19.00-20.00 uur;  
 
carillon Grote Kerk Nijkerk -  Luisterplaats: “Tabakshuis” Nieuwstraat 11, Nijkerk 
 
Beiaardier: JungEun Kim (Korea) 
 

 

Zuid-Koreaanse beiaardier verzorgt 2
e
 Meideun 

 

In de “Meideun”-serie van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging  worden de bespelingen verzorgd 

door vergevorderde beiaardstudenten. Een daarvan is de Zuid-Koreaanse JungEun Kim, die ook 

vorig jaar al in Nijkerk was te beluisteren.  

JungEun behaalde haar bachelor-diploma orgel in aan het Hyechon College in Teajon, Zuid-Korea, 

haar geboorteland, waar ze ook woont als ze niet aan de Nederlandse Beiaardschool studeert. Zuid-

Korea staat niet bekend als beiaardland, maar dat kan gaan veranderen! In 2001 plaatste 

klokkengieterij Petit & Fritsen, uit het Brabantse Aarle Rixtel, de grootste beiaard ter wereld in 

Teajon, de 5
e
 stad van Zuid-Korea! De beiaard werd opgehangen in de campustoren van het Hyechon 

College, die Bujung-Ik Lee had laten bouwen ter herinnering aan zijn moeder, die op 78-jarige leeftijd 

was overleden. 

Het Hyechon College is een soort HBO-opleiding, voortgekomen uit een verpleegstersopleiding, 

gebaseerd op Koreaanse tradities en christelijke principes. Kerkgang is voor de studenten verplicht 

en het is dan ook geen wonder dat het instituut beschikt over een grote kerk met een fraai orgel. 

Enkele goede orgelstudenten worden nu in gelegenheid gesteld om zich ook in de beiaardkunst te 

bekwamen. Jung Eun Kim is daar een van. Ze zal deze zomer examen doen aan de Nederlandse 

Beiaardschool in Amersfoort. 

JungEun’s programma van dinsdag 10 mei is een mix van compostities die voor beiaard bewerkt zijn 

en originele beiaardwerken. 

 

Nieuwe luisterplaats: bij het Tabakshuis! 

De meibespelingen vinden plaats op de dinsdagen van mei, steeds ’s avonds van 19.00-20.00 uur. Het 

beluisteren van de concerten kan natuurlijk overal in het centrum van Nijkerk, maar als u wat 

geconcentreerder (en gegarandeerd droog) wilt luisteren, kunt u terecht op de speciale luisterplaats 

van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging.  

De oude luisterplaats, die tot vorig jaar in gebruik was, is niet meer beschikbaar. Helaas zijn er rond 

de toren hoegenaamd geen alternatieven die qua toegankelijkheid, beschutting, torenzicht en zo aan 

nog wat voorwaarden voldoen. Het bestuur van de NKV was dan ook blij verrast, toen de nieuwe 

eigenaar van het oude pand aan Nieuwstraat 11, dat al vele bestemmingen heeft gehad, een deel 

van het erf daarvan als luisterplaats aanbood. Daarbij wordt er voor alle benodigde faciliteiten 

gezorgd. Dit past in het beleid van de 4D Architecten, die een deel van hun pand aan culturele 

activiteiten uit Nijkerk ter beschikking willen stellen. Het NKV-bestuur verwacht veel van het nieuwe 

onderkomen en de samenwerking met 4D Architecten. 

Omdat het “Tabakshuis”, zoals het pand gaat heten, verbouwd wordt, is het dit jaar, bij de Meideun 

en de Zomeravondconcerten nog wat behelpen en wordt gebruik gemaakt van een partytent als 

beschutting tegen weer en wind.  

De toegang is gratis en men kan tussen de programmaonderdelen vrij in- en uitlopen. Natuurlijk zijn 

er programma’s aanwezig. Adres: Het Tabakshuis, Nieuwstraat 11. De luisterplaats is vanaf een 

kwartier voor aanvang van het concert geopend. 

 

 

 

 


