Beiaard solo & in samenspel

BRONZEN
WOENSDAGEN
vanuit de Sint-Gummarustoren in Lier

alle woensdagavonden vanaf 07.07.21 t.e.m. 25.08.21
vanaf 20 uur in de luistertuin van de Colibrant

www.beiaardlier.be

Beste muziekliefhebber,
Het afgelopen jaar was het vaak akelig stil in onze stad. Het
feestgedruis dat zo vergroeid leek met ons Lierke Plezierke
spoelde weg. Maar hoog boven de daken galmde de
stem van onze Lierse reus: de beiaard speelde verder! Vele
Lierenaars genoten van de enige muziek die nog te horen
was in onze straten.
Deze zomer starten we met vernieuwd optimisme. Daar mag
de beiaard natuurlijk niet bij ontbreken. Historisch cultureel
erfgoed, maar wel met een modern jasje. De trouwe
luisteraars weten ondertussen dat er soms ook wel andere
klanken uit de toren komen dan deze van de beiaard. Dat is
dit jaar niet anders, met viool, zang en jazztrompet. Ook de
traditionele slotconcerten, deels in kapel Colibrant, kunnen
gelukkig weer doorgaan. Dit jaar verwelkomen we enkele
verbluffende jonge muzikanten op het podium.
Geniet van de Bronzen Woensdagen, geniet van de
beiaardmuziek, geniet van elkaars gezelschap, geniet van
Lier op haar best!
Rik Verwaest
Waarnemend burgemeester

7 juli 2021 | 20 uur

KOEN VAN ASSCHE

stadsbeiaardier Lier, Antwerpen, Turnhout & Herentals

1. 300 JAAR MATTHIAS..........................................................................Matthias Vanden Gheyn (1721-1785)

- Andantino uit Klaviersuite nr 2
- Sonate voor viool en basso continuo, nr 12
- Aria Allegro
- Siciliano
- Aria Presto

2. VIERHANDIG, MET HERMAN DAANS
- Rondo in F, vierhandig klavierwerk............................................Johann Christian Bach (1735-1782)
- Rippling Water, uit ludus modalis II............................................Geert D’hollander (°1965)
3. FRANSE ROMANTIEK.........................................................................
- Prélude, uit Prélude, Fugue et variation.....................................César Franck (1822-1890)
- Romance van Nadir, uit De Parelvissers...................................Georges Bizet (1838-1875)
- Suite, uit Carmen.............................................................................Georges Bizet (1838-1875)
4. ROMANTIEK VAN BRAHMS..............................................................Johannes Brahms (1833-1897)
- Rhapsodie nr 2, opus 79
- Intermezzo, opus 118, nr 2
5. FASCINATION......................................................................................Fermo Dante Marchetti (1876-1940)
6. RHAPSODY IN BLUE (selectie)............................................................George Gershwin (1898-1937)
Beiaardbewerkingen: L. Rombouts (1), R. Barnes (2a), MM Crickboom (3a), B. Zwart (3b), K. Van Assche (3c, 4b, 5), R. Perfecto
(4a), G. Bodden (6)

Koen Van Assche (°1967) behaalde in 1986 het
einddiploma aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef
Denyn” te Mechelen. Hij combineert momenteel de
functies van stadsbeiaardier (van Lier, Antwerpen,
Turnhout en Herentals), beiaardleerkracht (aan de
Mechelse beiaardschool, en aan de academies van
Lier en Puurs) en voorzitter van de Beiaard Wereld
Federatie.
Zijn muziek is ondertussen te horen op 7 CD’s, en
dit jaar verzorgde hij de online en gratis publicatie
rond de 18de -eeuwse beiaardier-componist Matthias
Vanden Gheyn (zie www.koenvanassche.be/vdg).
Hij concerteert regelmatig in de Europese beiaardlanden en in de USA. Hij verzorgde ook concerten en beiaardlessen in Canberra, Australië. Als solist is hij vooral
bekend vanwege zijn uitvoeringen van integrale werken, bewerkt voor beiaard. Zo was zijn CD met de Vier
Jaargetijden van Vivaldi te horen op de toenmalige Radio 3 als “CD van de week”, en verzorgde hij vorig jaar
concerten rond Beethoven, onder andere met enkele integrale uitvoeringen van pianomuziek.
Hij organiseert en verzorgt reeds vele jaren diverse klassieke concerten waarin de beiaard op een originele wijze
tot uiting komt in een samenspel met andere instrumenten. Sinds 2014 voert hij deze concerten uit met een eigen
mobiele beiaard, (www.bronzenpiano.com), een project van Anna Maria Reverté en hemzelf. Met deze beiaard
treedt hij op in verschillende vaste ensembles, en was hij in 2017 te horen in de beroemde Sagrada Familia te
Barcelona, in samenspel met strijkorkest.
Dit jaar viert hij zijn 35-jarig beiaardierschap in Herentals, de stad waar op zijn 18de zijn beiaardcarrière begon.

14 juli 2021 | 20 uur

GEERT D’HOLLANDER

Bok Tower Gardens, Lake Wales FL, USA

1. DRIE HITS VAN DE JAREN 30
- Cheek to Cheek...............................................................................Irvin Berlin (1888-1989)
- Heart and Soul.................................................................................Hoagy Carmichael (1899-1981)
- It’s Only a Paper Moon.................................................................Harold Arlen (1905-1986)
2. NOORD-AMERIKAANSE BEIAARDMUZIEK
- Uit “Serenade” (1978).......................................................................Ronald Barnes (1927-1997)
		
Sicilienne
		
Milonga
- Uit “Suite in Popular Style” (2003)...................................................John Courter (1942-2010)
Ballad
		
		
Ragtime Bells
- Uit “A Swinging Suite” (2006)..........................................................Geert D’hollander (°1965)
		
Irish Air
		
A Crazy Ritornello
3. VIER GERSHWIN SONGS..................................................................George Gershwin (1898-1937)
- The Man I Love
- Oh, Lady be Good!
- ‘S Wonderful
- Someone to Watch Over Me
4. SALONMUZIEK
- Blumenlied.........................................................................................Gustav Lange (1830-1889)
- Donau-Wellen..................................................................................Joseph Ivanovici (1845-1902)
Beiaardbewerkingen: G. D’hollander

De Belgisch-Amerikaanse beiaardier-componist Geert D’hollander studeerde piano, kamermuziek, koor- en orkestdirectie, fuga
en compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.
Hij behaalde tevens het diploma van de Koninklijke Beiaardschool
“Jef Denyn” te Mechelen. Geert heeft reeds een groot oeuvre
gecomponeerd, meestal beiaardwerken, en hij heeft eerste prijzen
gewonnen in meer dan 30 internationale beiaard- en compositiewedstrijden. Hij won dit jaar de eerste prijs in een compositiewedstrijd van het befaamde ensemble The King’s Singers uit Engeland.
In 1997 was Geert gedurende twee jaar de universiteitsbeiaardier
en beiaarddocent aan de universiteit van Berkeley, Californië,
USA. In 2008 kreeg hij de “Berkeley Medal for Distinguished
Service to the Carillon”.
Voor hij in 2012 verhuisde naar Florida, was Geert docent beiaard
en compositie aan de Mechelse beiaardschool, en was hij stadsbeiaardier van Lier, Antwerpen en Gent.
Momenteel is hij de beiaardier van één van de meest unieke en
befaamde beiaarden, in Bok Tower Gardens, Florida. Daarnaast
geeft hij nog regelmatig masterclasses in Europa en in de USA, en
geeft hij beiaardconcerten over de hele beiaardwereld.

21 juli 2021 | 20 uur

KENNETH THEUNISSEN
& ANN VANCOILLIE

stadsbeiaardier Gent, Sint-Niklaas & Hasselt

viool
SAMENSPELCONCERT TORENBEIAARD EN VIOOL (versterk vanuit de toren) - FILMMUZIEK

1. Boven Gent rijst .................................................................................Johan Destoop (1824-1898)
2. Uit Les Misérables.................................................................................Claude-Michel Schönberg (°1944)

I Dreamed a Dream

3. Uit The sound Of Music.........................................................................Richard Rodgers (1902-1979)

The Hills are Alive

4. Uit The Godfather..................................................................................Nino Rota (1911-1979)

Speak softly Love

5. Uit Moulin Rouge...................................................................................Georges Auric (1899-1983)

Where is your Heart

6. Uit Casablanca......................................................................................Herman Hupfeld (1894-1951)

As Time Goes By

7. Uit Boerenpsalm....................................................................................Dirk Brossé (1960)

Main Theme

8. Uit The Deer Hunter...............................................................................Stanley Myers (1930-1993)

Cavatina

9. Uit Titanic................................................................................................James Horner (1953-2015)

My Heart will go on

10. Uit Schindler’s List..................................................................................John Williams (1932)

Love Theme

Kenneth Theunissen studeerde piano en slagwerk
aan het Muziekconservatorium te Hasselt. In 1993
behaalde hij het einddiploma aan de Koninklijke
beiaardschool te Mechelen. Hij won prijzen op de
beiaardwedstrijden te München, Venlo en werd in
1995 algemeen laureaat te Zwolle. Hetzelfde jaar
behaalde hij bij slagwerkdocent Leo Ouderits zijn
meestergraaddiploma met grootste onderscheiding
aan het Lemmensinstituut te Leuven.
Als slagwerker trad Kenneth op met het orkest van
de Koninklijke Muntschouwburg, het Filharmonisch
orkest van Luik, het Ballet van Vlaanderen en was
hij jarenlang eerste slagwerker van de musical
‘Les Misérables’ te Duitsland. Momenteel is hij slagwerkdocent aan het muziekconservatorium van Hasselt en
Lanaken.
In 2008 werd Kenneth algemeen laureaat van de internationale Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard te Mechelen. Kenneth is stadsbeiaardier van Gent, Hasselt en Sint-Niklaas.
Ann Vancoillie is gekend als een zeer actieve, enthousiaste allround muzikant. Zij behaalde op 17-jarige leeftijd de Regeringsmedaille met grote onderscheiding en studeerde verder aan de
Koninklijke Conservatoria van Brussel en Gent. Daar behaalde zij
met onderscheiding Hogere Diploma’s voor viool en kamermuziek
en pedagogische diploma’s voor kamermuziek en viool. Met een
studiebeurs van Lions- en Kiwanisclub Brugge studeerde zij nadien verder aan het Mozarteum te Salzburg. Daarnaast brachten
Masterclasses haar in contact met de grootste vioolpedagogen.
Ze sloot haar studie af met een “Master of Arts”. Ze is werkzaam
als solist 1ste viool bij Opera Ballet Vlaanderen, als kamermusicus en voerde concerti uit van Mendelssohn, Bruch, Mozart,
Beethoven o.a. met het Nationaal orkest van België en met het
Nieuw Vlaams Symfonieorkest. Ze was concertmeester van het
Wereldjeugdorkest in Polen en Zweden en gedurende enkele
jaren van het Symfonieorkest van Vlaanderen. Ze werd regelmatig
uitgenodigd door o.a. Marc Minkowski’s “Les musiciens du Louvre”(barokviool), was aanvoerder in Abbado’s “Mahler Chamber
orchestra”, speelde meerdere concerten met “Champs d’action”
met de “Camerata Academica Salzburg” met “I Fiamminghi” en
ging op tournee naar Zuid-Korea met het Wereldvredeorkest.
Vijf jaar geleden kreeg ze de liefde voor jazz te pakken, ging ze
in de leer bij Gentse Jazz musici, deed ze cursussen in de U.S.A.,
New York (Jazz Academy) en Vermont (Jazz Adventures) en
wordt dit op heden vervolgd met Bachelor/Masteropleiding Jazz
aan het Conservatoire Royal de Bruxelles.

28 juli 2021 | 20 uur

DEBORAH HENNIG
CARSON LANDRY & SIMONE BROWNE
Canada

USA

Drie pas afgestudeerde beiaardiers van de Mechelse beiaardschool

CARSON LANDRY
1. Preludium quasi una fantasia.............................................................Jef van Hoof (1886-1959)
2. Zärtliche Liebe, WoO 123 (“Ich liebe dich”)...................................Ludwig van Beethoven (1770-1827)
3. Ave Maria voor beiaard....................................................................Adèle Colson (1905-1997)
4. Waltz in D-flat Major, op. 64, nr. 1 (“Minute Waltz”)..................Frédéric Chopin (1810-1849)
5. Burlesca (Scherzo) uit Serenade II........................................................Ronald Barnes (1927-1997)
DEBORAH HENNIG
6. Lachrymae Pavan (5’)..........................................................................John Dowland (1563-1626)
7. Three Pieces from Scénes enfantines, op. 92 (7’).........................Mélanie Bonis (1858-1937)
- Valse lente						
- Aubade
- Frère Jacques
8. Fantasia in D minor, K. 397 (6.5’)....................................................Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
SIMONE BROWNE
9. Uit Sonatine II voor beiaard: deel 1...............................................Sjef van Balkom (1922-2004)
10. Dance of Dreams................................................................................Liesbeth Janssens (°1971)
11. Sarabande for Guitar........................................................................Francis Poluenc (1899-1963)
12. Let it Be...................................................................................................The Beatles
					
Beiaardbewerkingen: C. van Ulft (2), T. Van Peer (4), J. Davis (6), D. Hennig (7), L. ‘t Hart (8), J.B. Arterton (11), J. Brink (12)

Carson Landry, Florida (USA) behaalde het bachelordiploma
muziek aan Principia College in Elsah, Illinois, waar hij tevens
beiaard studeerde bij Carlo van Ulft, een voormalig leerkracht aan
de Mechelse beiaardschool. Hij ontving voor dit schooljaar een beurs
om verder beiaard te studeren in Mechelen. Voor zijn eindwerk heeft
hij een selectie heruitgegeven van 18de eeuwse beiaardmuziek uit
diverse historische manuscripten.
Deborah Hennig (Canada) heeft een achtergrond als klassiek
pianist en ontdekte de beiaard in 2012. Haar beiaardstudie begon
bij Dr. Andrea McCrady aan de Peace Tower Carillon in Ottawa, Canada. Na
een verblijf in Hong Kong verhuisde ze in 2019 naar België en studeerde ze
verder aan de Mechelse beiaardschool. Deborah heeft een lange professionele
carrière in kunstadministratie, waar ze werkzaam was als uitvoerend directeur
en communicatiedirecteur voor podiumkunstenorganisaties in heel Canada en
Hong Kong.
Simone Browne, Arizona (USA) studeerde Publiek Beleid aan de universiteit
van Chicago. Tijdens deze studie werd ze lid van de University of Chicago
Guild of Carillonneurs en studeerde ze beiaard vanaf 2016. In 2018 verzorgde
ze reeds beiaardconcerten in Chicago and Luray, Virginia (USA). Ze slaagde
in 2019 in het examen van de Amerikaanse beiaardiersgilde. Nadien woonde
ze een jaar in Oekraïne en gaf ze les in de Engelse taal. Zij studeerde vanaf dit
schooljaar aan de Mechelse beiaardschool.

4 augustus 2021 | 20 uur

FRANK STEIJNS
& MADIEKE MARJON

stadsbeiaardier Maastricht, Heerlen en Weert

NL mezzosopraan
SAMENSPELCONCERT TORENBEIAARD EN ZANG (versterkt vanuit de toren) - CHANSONS

De Lierse Beiaardvereniging trakteert u op deze Franse avond met een kaasproeverij.
1. PRÉLUDE (beiaard solo)..........................................................................César Franck (1822-1890)
2. LIEDEREN VOOR BEIAARD EN ZANG................................................ G.Delaporte (1964-2020)

- Le carillon c’est l’heure
- Le premier amour
- Chant deuxième
- A des âmes envolées

3. PAVANE OPUS 50 (beiaard solo)......................................................... Gabriel Fauré (1845-1924)
4. LIEDEREN VOOR BEIAARD EN ZANG................................................ G.Delaporte (1964-2020)

- Les cloches du soir
- L’andalouse
- Je pressais ton bras qui tremble

5. MON COEUR S’OUVRE A TA VOIX ...................................................Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Uit de opera Samson et Dalilah
6. LIEDEREN VOOR BEIAARD EN ZANG................................................G.Delaporte (1964-2020)

- Promenade dans les rochers(III)
- La chevelure****
- Le soleil s’est couché

De liederen van Gildas Delaporte zijn op muziek getoonzet op basis van gedichten van Franse dichters:
Victor Hugo (1802-1885), nummers 2a, 2d, 4c, 6a, 6c
Marceline Desbordes-Valmore (1788-1859), nummers 2b, 4a
Alfred de Musset (1810-1857), nummers 2c, 4b
Charles Baudelaire (1759-1827), nummer 6c

Madieke Marjon, mezzosopraan, studeerde klassiek zang aan het Utrechts Conservatorium. Zij behaalde er cum laude haar Master’s Degree en werd vervolgens ensemble lid
van Opera Studio Nederland waar zij zich toelegde op de opera. Zij vertolkte rollen bij De
Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, Opera Zuid, Holland Opera en Opera Spanga. Naast opera maakt Madieke graag kamermuziek en voelt zij zich aangetrokken tot het
licht klassieke genre. Ze staat regelmatig op het podium met André Rieu en zijn Johann Strauss
Orkest.
Frank Steijns is stadsbeiaardier van Maastricht, Heerlen en Weert. Daarnaast speelt hij viool
in het Johann Strauss Orkest van Andre Rieu. De laatste jaren is hij ook als componist actief.
Hij is bestuurslid van Cultura Mosae, het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest en de Stichting
Cloche’Art. Deze laatste stichting richt zich met name op het organiseren van spectaculaire
voorstellingen en educatieve projecten rond zijn eigen mobiel carillon.
Sinds 2015 is Frank pianist in het Maastrichts Salon Orkest.
Madieke en Frank traden vorig jaar in het huwelijk, dat werd voltrokken in de beiaardcabine
van het stadhuis in Maastricht.

11 augustus 2021 | 20 uur

TOMMY VAN DOORN

NL beiaardier Boxtel, Geldrop, Schijndel en Son

1. OUVERTURE uit de rockopera Tommy van The Who............................Pete Townshend (°1945)
2. Uit de opera Le Nozze di Figaro............................................................Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
- Ouverture (Presto)
- Aria “Voi che sapete”
3. Uit de opera Tamerlano, HWV 18......................................................... Georg Friedrich Händel (1685-1759)
- Ouverture
- Menuet
4. Uit Ouverture nr. 3 voor orkest, BWV 1068..........................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Air

5. Uit Symfonie nr. 85 La Reine...................................................................Joseph Haydn (1732-1809)

Allegretto (Romance)

6. Uit de opera Zampa................................................................................Louis J. F. Hérold (1791-1833)

Ouverture

7. INTRADA COL ARIA..............................................................................John Courter (1941-2010)
8. Uit het album Pet Sounds van The Beach Boys......................................Brian Wilson (°1942)
- Wouldn’t it be nice
- You still believe in me
- Don’t talk (Put your head on my shoulder)
- Caroline, no
- God only knows
Beiaardbewerkingen: G. Delaporte (2a), L. ‘t Hart (2b), B. Winsemius (4), T. van Doorn (overige bewerkingen)

Tommy van Doorn (°1990) is beiaardier van Boxtel, Geldrop, Schijndel
en Son. Tevens is hij organist van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Hij begon
op zevenjarige leeftijd met pianolessen. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde hij hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Fontys
Conservatorium in Tilburg, waarvoor hij in 2014 cum laude afstudeerde.
Ook verdiepte hij zich in het bespelen van het Franse drukwindharmonium.
In 2020 behaalde hij zijn masterdiploma beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, waar hij studeerde bij Frans Haagen,
Gijsbert Kok en Christiaan Winter. Ook behaalde hij in dat jaar zijn masterdiploma muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht.
In 2018 was hij prijswinnaar op het internationale beiaardconcours NKV
100 in Zwolle en Kampen. Als beiaardier werkte hij mee aan radio- en
tv-uitzendingen (o.a. voor NPO3 en in voorjaar 2021 wekelijks op NPO
Radio 3FM). Op orgel begeleidde hij onder meer uitvoeringen van de
Requiems van Fauré en Duruflé. Naast werkzaamheden als uitvoerend
musicus werkt hij als orgeldocent bij Kunstkwartier Helmond en heeft hij een
privélespraktijk. Zie ook www.tommyvandoorn.com

18 augustus 2021 | 20 uur | Torenbeiaard

KOEN VAN ASSCHE & PETER KOX

jazztrompet

Het programma wordt tijdens het concert voorgesteld.
1. NIEUWE BEIAARDMUZIEK
Voor het derde jaar op rij is een mooie samenwerking afgerond met docent compositie Jeroen Malaise van het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Enkele studenten gaan daarbij de uitdaging aan om een nieuwe beiaardwerk te componeren. Ze hebben hiervoor eerste enkele bezoeken gebracht aan de Lierse beiaard en lieten
daarna hun inspiratie de vrije loop.
Het resultaat hoort u op dit concert.
2. TORENBEIAARD EN JAZZTROMPET, MET PETER KOX
Peter Kox (°1963) studeerde Jazz in Antwerpen (bij Serge Plume) en
aan het Lemmensinstituut bij Bert Joris. Hij is reeds jaren leerkracht aan de
academies van Lier, Turnhout, de MaGo en de KunstHumaniora in Antwerpen. Hij beperkt zich niet tot één genre, en was zo jaren zeer actief in de
Salsa-scene, diverse Coverbands, een Europese tournee met een HardRock
Band, de Samson&Gert-band, etc. De laatste jaren heeft hij zich vooral
toegelegd op improvisatie.

18 augustus 2021 | 20.45 uur | Colibrantkapel

KOEN VAN ASSCHE & JAPPE VANDIEVEL

fagot

SAMENSPELCONCERT VAN MOBIELE BEIAARD “BRONZEN PIANO” MET FAGOT

Het programma wordt tijdens het concert voorgesteld.
Fagottist Jappe Dendievel (°2004) werd in 2021 eerste prijswinnaar van
het Prinses Christina Concours en mag zich vanaf seizoen 2021/22 tevens I
SOLISTI NextGeneration Artist noemen.
Momenteel volgt hij een bacheloropleiding fagot / contrafagot aan het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Onder impuls van zijn leraar en
mentor Francis Pollet en mede dankzij I SOLISTI ACADEMY nam Jappe deel
aan tal van masterclasses in binnen en buitenland. Sergio Azzolini, Gustavo
Nuñez, Fredrik Ekdahl, Sophie Dervaux en vele anderen kunnen getuigen
van zijn uitzonderlijke talent.
Reeds op vierjarige leeftijd zette Jappe zijn eerste muzikale stappen op de
viool en dit onder de vleugels van zijn moeder. Al vrij snel volgde de ontdekking van een uitgebreid instrumentarium zoals slagwerk, trombone, fagot en
tuba met succesvolle deelnames aan nationale en internationale jongerenwedstrijden en diverse jeugdorkesten.
Op 11 jarige leeftijd kwam Jappe in contact met fagottist Francis Pollet. Vanaf
dan ging het snel op de fagot. In november 2017 werd Jappe laureaat van
de “Prix Dominique” in Venlo, waar hij ook de publieksprijs behaalde. In
april 2018 won hij de Eerste Prijs in de internationale onlinewedstrijd “The Muse”. Al snel volgden solo optredens
met orkest waar onder meer concerti van A. Vivaldi, W.A. Mozart, C.M von Weber op het programma stonden.
In maart 2019 werd hij geselecteerd voor het internationale jeugdorkest van het
Concertgebouworkest, waar hij samen met 72 andere 14-17-jarigen uit heel Europa deelnam
aan een intensieve stage en optredens in het Concertgebouw Amsterdam en Flagey Brussel.
In maart 2020 werd hij aangenomen in het Verbier Festival Junior Orchestra.

25 augustus 2021 | 20 uur | Torenbeiaard

KEIRAN CANTILINA

USA

1. Adagio from Sonata No. 1 - BWV 1001...............................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2. Ciacona in F.............................................................................................Johann Pachelbel (1653-1706)
3. Arabesque No. 1.....................................................................................Claude Debussy

(1862-1918)

4. Image No. 2.............................................................................................Emilien Allard (1915-1976)
5. Canzona...................................................................................................Geert D’hollander (°1965)
Beiaardbewerkingen: B. Winsemius (1, 2, 3)

Keiran Cantilina is geboren in New Jersey, USA. Hij kwam in contact met
de beiaard tijdens zijn studies aan de universiteit van Cornell waar hij de “chimes” bespeelde, een instrument dat verwant is met de beiaard. Hij studeerde
daarna beiaard aan de House of Hope, in St. Paul, Minnesota. In 2018-2019
studeerde hij aan de Mechelse beiaardschool, met een studiebeurs van de
Belgian-American Education Foundation. Hij behaalde in 2019 het einddiploma van de Mechelse beiaardschool, en was in hetzelfde jaar finalist van de
Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola.
Keiran woont nu in Cleveland, Ohio, waar hij regelmatig het McGaffin
Carillon bespeelt.

25 augustus 2021 | 20.45 uur | Colibrantkapel

JASPER DEPRAETERE
& MEREL VAN HEMELRYCK

adjunct-stadsbeiaardier Lier

cello
CAFÉ ROMANTIQUE SAMENSPELCONCERT VAN MOBIELE BEIAARD “BRONZEN PIANO” & CELLO

Jasper Depraetere & Merel Van Hemelryck laten zinderende bronzen klokken versmelten met de diepe warme
klank van een cello voor een avond vol romantiek! Romantische sferen vol hartstocht en verlangen worden opgeroepen met het repertoire van onder meer Bellini, Rachmaninoff en Shostakovitch. Maar wie romantiek zegt, zegt
ook sensualiteit, lust en passie… en dus zet een tango van Piazziolla mee de sfeer van dit café.
Is ook de popcultuur niet doordrongen van liefdesverklaringen van allerlei slag? Een aantal onverwoestbare hits
zullen niet ontbreken!
Het programma wordt tijdens het concert voorgesteld.
Merel Van Hemelryck (°2000) begon op 9-jarige leeftijd met haar eerste
cellolessen bij Steven Caeyers in de muziekacademie Leuven. Haar passie
voor muziek bleef groeien. Ze volgde al op 14-jarige leeftijd masterclasses in
Brussel en zomerstages in Veldegem bij gerenommeerde cellisten. In 2016 kreeg
ze de kans om te schitteren in de stadsschouwburg van Leuven. Daar mocht
ze met ‘The sound of C’ de start van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello
aankondigen.
Een jaar later werd Merel finaliste van de muziekwedstrijd ‘Vakman’, georganiseerd door de muziekacademies van Vlaams-Brabant. Gedreven door muzikale
passie besloot ze in 2018 met haar cellotrio deel te nemen aan de muziekwedstrijd ‘Vlamo’ waarbij ze Laureaat werden in de ere-afdeling voor kamermuziek
in Vlaanderen.
Sinds 2018 kiest Merel resoluut voor muziek. Ze studeert hoofdvak cello bij
Geert De Bièvre aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven. Als celliste speelt ze in het LUCA Philharmonic Orchestra, LUCA Chamber Orchestra,
het LUCA String ensemble en verscheidene kamermuziekensembles.
Jasper Depraetere (°2000) was negen jaar, toen hij -op zoek naar een
geschikt instrument- voor de eerste keer plaatsnam achter een oefenbeiaard.
Het klikte meteen met het instrument én met leraar Koen Van Assche. Zo werd
beiaard zijn eerste instrument aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans in Lier, waar hij later ook nog basgitaar en piano studeerde.
Omdat het naar meer smaakte, combineerde Jasper zijn studies in Lier vanaf
dertien jaar met een opleiding aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen,
ook bij Koen Van Assche, waar hij in 2018 met glans afstudeerde.
Omdat hij er niet genoeg van krijgt volgt hij momenteel hogere muziekstudies
voor beiaard aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven, bij Carl
Van Eyndhoven. In 2021 begint hij er zijn masterstudie.
In 2015 won hij de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd in Deinze. In 2016
werd hij voorzitter van de Lierse Beiaardvereniging en begon hij te concerteren
in binnen- en buitenland.
2019 was een belangrijk jaar voor Jasper. Hij nam deel aan de prestigieuze
Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard. Daar behaalde hij op 19-jarige leeftijd
de tweede finaleplaats én de publieksprijs. Jasper is sinds kort begonnen als adjunct-stadsbeiaardier van Lier .
Jasper en Merel leerden elkaar kennen aan de LUCA school of Arts in Leuven. Sinds dag 1 werden ze beste
vrienden. Uit deze vriendschap ontstond een leuke samenwerking waarbij ze verschillende projecten willen uitbouwen. In 2021 behalen ze beiden hun bachelordiploma. Jasper schakelde Merel in tijdens zijn bachelorrecital
waaruit dit uniek programma voortvloeit.

DE BEIAARD VAN DE
SINT-GUMMARUSKERK VAN LIER

In Lier zijn tegen het einde van de 16de eeuw 12 klokken verbonden zijn aan een klein beiaardklavier, maar op 19
juli 1609 smelten alle klokken als gevolg van de eerste torenbrand.
De Mechelse gieter Peter III Vanden Gheyn levert in 1616 een nieuwe beiaard van 15 klokken, die nadien wordt
uitgebreid naar 30 klokken. De kwaliteit was blijkbaar niet voldoende want reeds in 1642 wordt een volledig
nieuwe beiaard besteld, ondermeer met 30 klokken van klokkengieter Fivet uit Antwerpen.
In 1702 slaat het noodlot weer toe: op 2 september wordt de bestaande beiaard vernield door de tweede
torenbrand. Een jaar later wordt een nieuwe beiaard besteld bij de Lierse klokkengieter Alexius Jullien die tussen
1704 en 1707 in totaal 35 klokken oplevert. In de daarop volgende jaren wordt de beiaard nog uitgebreid naar
40 klokken door verschillende andere gieters.
Bij de beschieting van de toren tijdens WOI worden 8 klokken beschadigd, deze worden in 1931 hergoten door
vader en zoon Michiels (Doornik), waarbij tevens 4 kleine klokjes worden toegevoegd.
Na een restauratie in 1976 door Jacques Sergeys (Leuven), waarbij 23 historische klokken werden vervangen,
klinkt de beiaard zuiverder, maar het resultaat is nog niet bevredigend. Bovendien barsten in 1980 twee
historische basklokken tijdens het luiden.
In 2004 wordt de grootste beiaardrestauratie doorgevoerd in de Belgische beiaardgeschiedenis. De
Sergeysklokken worden vervangen door Eijsbouts, de gebarsten klokken worden gelast, alle historische klokken
worden bijgestemd. Neuwe smeedijzeren klepels zorgen voor een warme, ronde klank. De inrichting wordt
volledig vernieuwd, en de speelaard van de beiaard is sindsdien een prachtig voorbeeld van een ideale
beiaardinstallatie, met alle eerbied voor het historisch instrument. De kroon op het werk is de indrukwekkende
nieuwe Gummarusklok (8 ton) die tevens het uur slaat.

V.U.: Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

beiaardconcerten vanop de 18de eeuwse beiaard
van de sint-gummaruskerk
07.07.2021

20:00

Koen Van Assche, stadsbeiaardier van Lier

14.07.2021

20:00

Geert D’hollander, Bok Tower Gardens, Lake Wales FL, USA

21.07.2021
20:00 Samenspelconcert
		
Kenneth Theunissen (beiaard) en Ann Vancoillie (viool, versterkt vanuit de toren)
28.07.2021 20:00 Drie pas afgestudeerde beiaardiers van de Mechelse beiaardschool
		
Deborah Hennig (Canada), Carson Landry en Simone Browne (USA)
04.08.2021 20:00 Samenspelconcert
		
Frank Steyns (beiaard) en Madieke Marjon (zang, versterkt vanuit de toren)
11.08.2021

20:00

Tommy van Doorn (NL), beiaardier van Boxtel, Geldrop, Schijndel en Son

18.08.2021

20:00

Koen Van Assche, met samenspel torenbeiaard en Peter Kox (jazztrompet)

20:45 Samenspelconcert in de Colibrantkapel
		
Koen Van Assche (mobiele beiaard) en Jappe Vandievel (fagot)
25.08.2021

20:00

Keiran Cantilina, USA

20:45 Samenspelconcert in de Colibrantkapel
		
Jasper Depraetere (mobiele beiaard) en Merel Van Hemelryck (cello)
+

luisterplaats, met drankje: tuin Bibliotheek, ingang Deensestraat

wekelijkse beiaardklanken doorheen het ganse jaar
Elke zaterdag 12:00 — 13:00
Eerste zondag van elke maand 12:00 — 13:00

Stadsbeiaardier Koen Van Assche
Adjunct-stadsbeiaardier Jasper Depraetere

Dinsdagavond en vrijdagnamiddag
			

Beiaardles leerlingen van de beiaardklas
Podiumacademie Lier

automatisch speelwerk
De Sint-Gummaruskerk herbergt een uniek automatisch beiaardspeelwerk uit 1712. Het is het enige dergelijk
mechanisch speelwerk (“springtrommel”) ter wereld dat nog in gebruik is! In tegenstelling tot het beiaardspel waarbij de toetsen van het beiaardklavier zijn verbonden met klepels aan de binnenkant van de klokken, bedient
het automatisch speelwerk hamers aan de buitenkant van de klok. In 2021 weerklinken volgende melodieën:
op het uur			
			

Fragment uit Romance opus 36 (voor hoorn en piano)
Camille Saint-Saëns (100 jaar geleden gestorven)

elk kwartier na het uur		
			

Fragment van een largo voor orgel
Matthias Vanden Gheyn (300 jaar geleden geboren)

op elk halfuur			
			

Fragment van de Vuurvogel
Igor Stravinsky (50 jaar geleden gestorven)

elk kwartier voor het uur
			

Fragment van het orgelwerk “Ballo del Granduca”
Jan Pieterszoon Sweelinck (400 jaar geleden gestorven)

