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   “MEIDEUN”  2016 - 4 
   door Vincent Hensen 
   op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk  
   op dinsdag 24 mei 2016 van 19.00-20.00 uur. 
 
            

 

Groningse Meideun op Nijkerks carillon 
 

Beiaardstudent Vincent Hensen (geboren in 1986) brengt een Meideun met uitsluitend klassieke 

muziek. Zelfs de meiliedjes dateren uit de 14
e
 en 15

e
 eeuw. 

Vincent Hensen is, zoals alle beiaardstudenten in deze Meideunserie beiaardier èn organist. In 1997 

kreeg hij zijn eerste orgellessen. Hij begon in 2005 met de studie Docent Muziek aan het Prins Claus- 

conservatorium in Groningen met Theo Jellema als orgeldocent.Na deze studie is hij begonnen met 

de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium , waar hij les kreeg van Erwin Wiersinga. 

In 2014 behaalde hij zijn Bachelor of Music. Hij is (al 16 jaar) organist van de nu protestantse 

gemeente in Oude Pekela.  

In 2004 begeleidde Vincent zijn eerste koor en vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, 

waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl en sinds 2014 het Nicolaïensemble in Haren. In 

Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot Cantor-Organist van de Nicolaïkerk.  

Sinds 2013 volgt Vincent lessen aan de Nederlandse Beiaardschool. Regelmatig verzorgt hij 

bespelingen, zoals op de Onze-Lieve-Vrouwentoren in Amersfoort. 

 

Klassiek programma 

Bach, Telemann, Mendelssohn, je hoort ze elke dag op de klassieke zenders. Ook in deze Meideun. 

Maar Terzi, Mundy en Camidge, bijvoorbeeld? Daarvoor moet je toch echt naar de 4
e
 Meideun, op 

dinsdagavond 24 mei, van 19.00-20.00 uur! Interessanteoude muziek, minder bekende Engelse 

meiliederen uit de tijd van Elisabeth I, maar ook een finale met bekende klassieke melodieën met 

een beetje vorjaar en een beetje liefde. De details kunt u vinden op www.nijkv.nl. Een Meideun met 

een andere insteek! 

 
Liefhebbers en belangstellenden zijn zeer welkom op de luisterplaats, Nieuwstraat 9 in Nijkerk.          

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijlagen: Programma Meideun 4  + foto’s van Vincent Hensen©  

 

Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die 

helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken. 

 

 
 


