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* 2E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2014 
   door  Theo Spook 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 10 juli 2014 van 20.00-21.00 uur. 
 
            

 

Gevarieerd beiaardconcert van Theo Spook 

 
Hij studeerde Nederlandse taal en letterkunde en Schoolmuziek in Amsterdam en hij werd 

docent Nederlands in Laren. Terwijl de meeste muziekstudenten orgel of piano gaan studeren 

koos Theo Spook voor de beiaard. 

In 1991 behaalde hij het praktijkdiploma Beiaard net aantekening improvisatie aan de Nederlandse 

Beiaardschool in Amersfoort. Hij vervangt regelmatig de beiaardiers van Harderwij , Hilversum en 

Almere-Stad. 

 

Het programma van Spook begint met de allemande uit de 2
e
 Franse Suite van Bach. Verderop in het 

programma volgt de vijfde van de Preludio’s van de Bach van de beiaard: Matthias van den Gheyn. 

het wordt besloten met een gigue van Couperin. Tussendoor improviseert hij op Franse chansons en 

komen de namen van Willem Pijper, Leen ’t Hart, Albert de Klerk en Skriabin voorbij 

 

Alle details zijn te vinden in het programmaboekje van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging en op de 

site www.nijkv.nl. 

Het concert wordt aangeboden aan 4D-Architecten, eigenaars van het Tabakhuis aan de Nieuwstraat, 

omdat zij de onmisbare luisterplaats-faciliteit beschikbaar stellen. 

 

Luisterplaats 

Een van de attracties van de Nijkerkse beiaardcultuur is de Luisterplaats, waar iedereen rustig en 

geconcentreerd (en droog!) naar het concert kan luisteren. Het is een aparte belevenis om in de open 

lucht met een aantal andere belangstellenden, met mooi uitzicht op de toren, te genieten van een 

concert in een eeuwenoude traditie!  

De luisterplaats is te vinden bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar de 4D-Architecten de ruimte ter 

beschikking stellen. Zolang de definitieve overkapping nog niet is gerealiseerd, zijn de voorzieningen 

ook dit seizoen nog provisorisch. Maar droog zitten, luisteren en kijken kan allemaal zonder 

belemmering. De luisterplaats is een vanaf kwartier voor het concert geopend. De toegang is gratis en 

in- en uitlopen tijdens het concert (bij voorkeur tussen de programmaonderdelen in) is geen 

probleem. Gewoon eens proberen dus! 

 
Het concert wordt aangeboden aan de Rabobank te Nijkerk, die de kleurendruk van het programmaboekje heeft 

bekostigd. 

 


