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* 7e ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2015 
   door Philippe Beulens (België) 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op donderdag 13 augustus 2015 van 20.00-21.00 uur. 
             

Belgisch beiaardprogramma 
 

Eindelijk hebben we a.s. donderdag weer eens een echt “Belgisch programma” op de beiaard; 

dat wil zeggen: een programma met veel, wat kortere, programmaonderdelen. Doorgaans zijn 

het heel toegankelijke concerten met veel goed in het gehoor liggende melodiën. 
De Belgische beiaardier Philippe Beullens begon zijn muzikale vorming aan het stedelijk 

Conservatorium van Mechelen. daarna ging hij aan het Lemmens-instituut in Leuven orgel en beiaard 

studeren. hij werd daar in 2001 Master in Muziek voor orgel. Hij vervolgde de beiaardstudie aan de 

Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen, waar hij in 2012 afstudeerde “met Grote 

Onderscheiding”. In 2014 behaalde hij een 5
e
 plaats in het fameuze “Koningin Fabiola-

beiaardconcours”. Behalve beiaardier is hij koordirigent, organist en leraar Muzikale Opvoeding. Hij 

speelt meestal op de St.Romboutstorenbeiaard in Mechelen en op de beiaarden van Leuven. Als 

organist en als beiaardier was hij al vaak te gast in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Australië, 

Japan en de Verenigde Staten van Amerika. 

 

Programma 

Philippe Beullens verdeelde het programma van donderdag 13 augustus in drie hoofddelen: Deel een 

bevat Barokmuziek, met onder meer Bach en Van Eyck. In het middendeel zijn Melodieën uit de 

Slavische wereld te beluisteren, zoals van Borodin. Beullens besluit met Bewerkingen van populaire 

deuntjes: van “Ne me quitte pas” tot “Heal the world”. Kortom, een beiaardavond met veel afwisseling 

en weinig “zware kost”. De details zijn te vinden op de website www.nijkv.nl.  
  

Luisterplaats 

Luisteren kunt u overal rond de toren, maar zeker op de luisterplaats van de Nijkerkse 

Klokkenspelvereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is, bij regen 

overdekt. Tijd: Donderdag 6 augustus van 20.00-21.00 uur. 

 
Bijlagen: – programma 13 augustus – foto’s Philippe Beulens 

 


