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alle woensdagavonden van 6 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022
vanaf 20 uur in de luistertuin van de Colibrant

bronzen
woensdagen

Beiaard solo & in samenspel

vanuit de Sint-Gummarustoren in Lier





Beste muziekliefhebber,

Alle vensters open voor onze Bronzen Woensdagen: 
de zomeravondconcerten met de beiaard van de Sint-
Gummaruskerk! De aandachtige luisteraar is zoals steeds 
van harte welkom in de tuin van de Bib voor een drankje en 
een babbel na het concert met de beiaardier. 

Al vanaf de 16de eeuw galmt de beiaard in de Lierse 
binnenstad. De huidige beiaard bevat grotendeels klokken 
uit het begin van de 18de eeuw. Dit instrument werd 20 
jaar geleden perfect gerestaureerd en wordt nu terecht 
beschouwd als één van de mooiste beiaarden uit de Barok. 

Dit wil echter niet zeggen dat beiaardstad Lier zich 
enkel tot oude muziek richt. Integendeel, de luisteraar 
wordt ondergedompeld in verschillende muziekstijlen 
en samenspel. We openen met de herdenking van Felix 
Timmermans, het Lierse icoon dat 75 jaar geleden is 
overleden. "Alleen de dingen zingen", zo zei Timmermans. 
En dit jaar zingt de toren mee, met stukjes poëzie over de 
binnenstad gestrooid. Topmuzikanten uit België, Polen, 
Nederland, Italië en de USA komen met ons mee zingen en 
vieren, een ganse zomer lang.  Als burgemeester van deze 
muzikale stad is het mijn plezier u te verwelkomen op de 
Bronzen Woensdagen 2022! 

Rik Verwaest
burgemeester



06.07.2022 | 20:00  

KOEN VAN ASSCHE stadsbeiaardier van Lier

& VEVA GERARD poëzie en stukjes proza van Felix Timmermans

1.  AVE MARIA, voor beiaard ..................................................................Adèle Colson (1905-1997)

2. LIEDEREN uit Gesänge des Harfners .................................................Franz Schubert (1797-1828)
 - Wer sich der Einsamkeit ergibt
 - An die Türen will ich schleichen

3. WALSEN ...............................................................................................Johannes Brahms (1833-1897)
 - Opus 39, nrs 1, 2, 9, 11, 12 en 15

4. LIEBESGRUSS  ......................................................................................Edward Elgar (1857-1934)

5. ROMANCE VAN NADIR, uit De Parelvissers ...................................Georges Bizet (1838-1875)

6. LIEDEREN ..............................................................................................Johannes Brahms (1833-1897)
 - Liebestreu, opus 3, nr 1
 - Liebe, opus 72, nr 1

7. MELODIE IN FA (opus 3, nr 1) ...........................................................Anton Rubinstein (1829-1894)

8. ALLEGRO CON BRIO uit Symfonie nr 5 ...........................................Ludwig van Beethoven (1770-1827)

9. EVENING PRAYER, voor beiaard ......................................................Kamiel Lefévere (1888-1972)

Beiaardbewerkingen: D. Van Amstel (2), G. Bodden (3, 6), G. D’hollander (4), B. Zwart (5), J. Rottiers (7), AM Reverté (8) 

Koen Van 
Assche 
(°1967) is 
stadsbeiaar-
dier van Lier, 
Antwerpen, 
Turnhout en 
Herentals. Hij 
won diverse 

prijzen op internationale beiaardwedstrijden en geeft 
wereldwijd beiaardconcerten. In 2021 verscheen zijn 
8ste CD, een uitgave van de Belgische Ambassade in 
Wenen.
Hij is docent beiaard aan de Mechelse beiaardschool, 
en aan de muziekacademies van Lier en Puurs. Daar-
naast is hij actief voor de promotie van de beiaard, 
onder andere als voorzitter van de Beiaard Wereld 
Federatie en als adviseur voor beiaardrestauraties. Hij 
staat ook bekend om het combineren van beiaard met 
andere instrumenten, vooral met de “Bronzen Piano” 
(www.bronzenpiano.com), een hoog aangeschreven 
mobiele beiaard van Anna Maria Reverté en hemzelf. 

Samen hebben ze verschillende bijzondere concerten 
met hun instrument gespeeld, bijvoorbeeld met strijkor-
kest in de beroemde Sagrada Familia in Barcelona.
Meer info op www.bronzenpiano.com

Veva Gerard is verhalen-
vertelster, presentatrice, 
voordrachtkunstenares, 
actrice. Ze behaalde haar 
diploma ‘Woordkunst’ aan 
het Lemmensinstituut in 
Leuven en volgde ‘Theater’ 
aan de Kleine Academie in 
Brussel. Ze staat graag op 
het podium met haar 

muzikaal vertelcollectief Zus&Zo, maar coacht minstens 
even graag andere podiumbeesten. Zo is ze de 
bezieler van de opleiding Storytelling aan de 
Podiumacademie Lier en medewerker van de 
Federation for European Storytelling. Ze houdt van 
samenwerken, uitwisselen, elkaar inspireren en 
verrijken. 



13.07.2022 | 20:00

JOHN WIDMANN USA  (1 5) 
& TIJL STYNEN B (6 9)
1. Larghetto, uit Divertimento nr 2 ...........................................................Matthias Vanden Gheyn (1721-1785)

2. MARIGOLDS Oekraïens volkslied

3. Fantasia op AVE MARIS STELLA, voor beiaard ................................John Wimann (°1963)

4. AULD LANG SYNE Schots traditional

5. TOCCATA FESTIVOLE, voor beiaard .................................................John Courter (1941-2010)

6. uit Goldbergvariaties  ..........................................................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 - Aria
 - ariatio VII: Al tempo di Giga

7. SONATA, voor beiaard .......................................................................Jef van Hoof (1886-1959) 

8. CANZONA, voor beiaard ..................................................................Geert D’hollander (°1965)

9. TWO DANCES, voor beiaard ............................................................Tijl Stynen (°1983)
 - Frisky Keys
 - Clapper Tango

 DUET
10. The Starts and Stripes Forever..............................................................John Philip Sousa (1854-1932)

Beiaardbewerkingen: L. Rombouts (1), A. Riabchun (2), K. Van Assche (4), G. Bodden (6),  M. Myhre (10)

Tijdens dit concert horen we twee pas afgestudeerde beiaardiers van zowel de beiaardklas aan Podiumacademie 
Lier als de Mechelse beiaardschool.

Tijl Stynen studeerde notenleer 
en piano aan de muziekacademie 
van Turnhout. Na zijn ingenieurs-
studies aan de KUL behaalde hij 
zijn masterdiploma in de 
muziektheorie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Antwerpen. Hij 
dirigeerde verschillende 
amateurkoren en -orkesten. Hij 
bespeelt tweewekelijks de 

beiaard in het districtshuis te Borgerhout, en concerteer-
de reeds in verschillende Vlaamse steden op de 
beiaard. Met veel passie hoopt hij deze licht uit de 
hand gelopen hobby verder te kunnen blijven 
uitoefenen, naast zijn werk als leerkracht wiskunde en 
wetenschappen in het secundair onderwijs. 

John Widmann is al 30 
jaar stadsbeiaardier van 
Frederick, Maryland (USA). 
Hij studeerde aan de Indiana 
University of Pennsylvania, 
en voltooide in 2011 zijn 
Master of Music aan de 
Towson University. Vorig jaar 
is hij met pensioen gegaan 
bij de Frederick County 

Public Schools, als leraar algemene en volcale muziek. 
Hij is ook freelance organist en dirigent. Hij houdt er 
een actieve concertagenda op na, en heeft vaak in de 
VS gespeeld, naast recitals in België, Frankrijk, 
Zwitserland, Spanje, Portugal, Nederland, Engeland, 
Canada, en de Nederlandse Antillen. 



20.07.2022 | 20:00

KASIA PIASTOWSKA PL

1. uit Die Zauberfloete (KV 62) ...............................................................Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 - Das klinget so herrlich  
 - Der Vogelfaenger bin ich ja

2. POOLSE MUZIEK
 - Juz sie zmierzcha  (Het wordt donker)  ............................................Waclaw z Szamotul (1524-1560)
 - Preludium from Warsaw Organ Tablature........................................Jan Podbielski (ca.1680-1739)   

3.  OEKRAÏENS LIED
 - What a Moonlit Night........................................................................Mykola Lysenko (1842-1912)

4. voor beiaard geschreven
 - Uit Sacred Suite: I. Da Pacem Domine .............................................Geert D’ Hollander (1965) 
 - Dirge & Allegro ..................................................................................Samuel Barber (1910-1981)                          

5. uit Les Contes d’Hoffmann ...................................................................Jacques Offenbach (1819-1880) 
 - Les oiseaux dans la charmille
 - Barcarolle

6. ZOMER, uit De vier seizoenen ............................................................Antonio Vivaldi (1678-1741)
 - Allegro non molto
 - Adagio
 - Presto

Beiaardbewerkingen: B. Winsemius (1a), K. Takao-Piastowska (1b), A. Kasprzycka (2a), M. Kazmierczak (2b), F. Stanisz (2b), I. 
Riabchun (3), T. Takao (5), A. Abbenes (6)

Katarzyna Takao-Piastowska (°1981) is 
stadsbeiaardier van Emmerich am Rhein, Duitsland. Ze 
studeerde muziektheorie en compositie en behaalde in 
2005 een masterdiploma aan het conservatorium van 
Gdansk, Polen. Daarna ontving ze een beurs om te 
studeren aan de Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort, Nederland. Van 2006 tot 2008 studeerde 
ze beiaard bij Geert D’hollander aan de Roosevelt 
Academy in Middelburg, Nederland. Ze won de eerste 
prijzen tijdens de internationale beiaardwedstrijden van 
Middelburg (2008) en Goes (2015). In 2013 won ze 
samen met haar man, Toru Takao, de 2e prijs tijdens de 
vierhandige beiaardwedstrijd in Zwolle, Nederland. In 
2015 studeerde ze af aan de Koninklijke Beiaardschool 
“Jef Denyn” te Mechelen. Momenteel woont Katarzyna 
in Duitsland en is ze actief als freelance muzikant en 
beiaardier, en werkt ze samen met haar man om de 
beiaardcultuur te promoten in Duitsland, Japan en 
Polen. 
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JAN VERHEYEN beiaard

& CÉDRIC HONINGS gitaar

1. CONCERTO in D Major (BWV 972) .................................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 - Senza indicazione di tempo
 - Larghetto
 - Allegro

2. ETUDE opus 76 nr. 2 ............................................................................Jean Sibelius (1865-1957)

3. CONCERTO VOOR HOBO EN STRIJKERS in D mineur .................Alessandro Marcello (1673-1747) 
 - Andante en spiccato / J.S. Bach (1685-1750)
 - Adagio
 - Preso

4. ORIENTAl..............................................................................................Enrique Granados (1867-1916)

5. PRELUDE EN FUGO nr. 3 in A mineur ...............................................Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

6. LIBERTANGO .......................................................................................Astor Piazzolla (1921-1992) 

7. STAR WARS ..........................................................................................John Williams (°1932)

8. GAME OF THRONES THEME ...........................................................Ramin Djawadi (°1974)

Bewerkingen door de uitvoerders

Cedric Honings 
(°1999) kreeg aan de 
Kunstacademie 
Noord-Limburg zijn 
eerste gitaarlessen op 
tienjarige leeftijd. Hij 
kreeg ook gitaarlessen 

aan het Conservatorium van Maastricht in de Jong 
Talentklas. Hij studeert aan het Koninklijk Conservatori-
um te Brussel en rondt nu zijn master gitaar en 
educatieve master af. Hij legde een indrukwekkend 
muzikaal parcours af langs tal van concerten, en 
prestigieuze prijzen (Antwerpen Gitaarfestival, Brussels 
International Guitar Festival, Prinses Christina Concours, 
International Gevelsberg Gitarrenfestival, enz). 
Onlangs gaf hij nog een solorecital in een uitverkocht 
concert in BOZAR, Brussel. In 2015 nam Cedric zijn 
eerste CD in Londen op. Gitarist-componist Roland 
Chadwick vertrouwde zijn nieuw muziekstuk ‘Tiny 
Wooden Gods’ aan Cedric toe. Cedric bracht ook zijn 
eerste single uit genaamd ‘Song of Hope’.

Meer info op www.cedrichonings.com

Jan Verheyen studeerde aan de Mechelse bei-
aardschool, aan het Nederlands Carilloninstituut in 
Dordrecht en behaalde in 2019 een diploma master in 
de muziek (instrument beiaard) aan Luca Arts in Leuven. 
Voorts is hij een veel gevraagd concertant in binnen- en 
buitenland en is hij docent aan de Mechelse beiaard-
school en de muziekacademies van Noord-Limburg en 
Mol. Hij is stadsbeiaardier van Hasselt en Neerpelt en 
bezieler van Bells Lab. Hiermee ontwikkelt hij innova-
tieve projecten, onder andere met zijn eigen mobiele 
beiaard. Bells Lab richt zich tot verschillende publieks-
groepen, speelt muziek in diverse genres en is in diverse 
domeinen actief: van theater en dans over educatie 
tot totaalspektakel. De afgelopen jaren ontwikkelde 
hij verschillende concertformules met de toerbeiaard, 
waaronder beiaard en sopraan, elektronisch slagwerk 
en beiaard, beiaard en folk, beiaard en gitaar, een 
jazz-trio en een hele band met beiaard. Hij verzorgt 
ook educatieve projecten voor scholen en geeft work-
shops met bellen en klokken.

Meer info op www.bellslab.net
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JASPER DEPRAETERE adjunct-stadsbeiaardier van Lier
 

MADE IN BELGIUM

PRELUDE VAN BELGISCHE BODEM

1. PRELUDIO COUCOU .........................................................................Matthias Vanden Gheyn (1721-1785)

2. PRÉLUDE uit Prélude, Fugue et Variations ..........................................César Franck (1822-1890)

100 JAAR KONINKLIJKE BEIAARDSCHOOL ‘JEF DENYN’, MECHELEN

3. TOCCATA, LIED EN FUGA op  ..........................................................Staf Nees (1901-1965)
 Daar staat een klooster in Oostenrijk

4. Passacaglia ...........................................................................................Jos Lerinckx (1920-2000)

HOMMAGE 100 JAAR TOOTS THIELEMANS  

5. De bekendste melodieën uit het repertoire  ........................................Toots Thielemans (1922 – 2016)
 uit films, TV-series en jazz-standards

BEL(L)POP

6. Melodieën uit de rijke geschiedenis van de belgische popmuziek & artiesten met roots in België 

ONBEKEND BEIAARDPARELTJE

7. FROM DAWN TILL DUSK ...................................................................Peter Pieters (°1957)
 - Sunrise
 - Traffic
 - Activity
 - Twilight 

Beiaardbewerkingen: J. Bezuijen (2), J. Depraetere (5, 6)

Jasper Depraetere (°2000) was negen jaar, toen 
hij voor de eerste keer plaatsnam achter een oefen-
beiaard. Het klikte meteen met het instrument én met 
leraar Koen Van Assche, aan Podiumacademie Lier, 
waar hij later ook nog basgitaar en piano studeerde. 

Hij combineerde 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.  
Hij behaalde in 2021 zijn bachelordiploma Beiaard 
aan Luca School of Arts, campus Lemmens in Leuven, 
bij Carl Van Eyndhoven, en vervolmaakt zich in de 
komende jaren nog tot Master in Music. 
In 2015 won hij de Internationale Jeugdbeiaardwed-
strijd in Deinze, en in 2019 was hij 2de finalist van de 
prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard, 
te Mechelen. Hij concerteert ondertussen in binnen- en 
buitenland, en is sinds 2020 adjunct-stadsbeiaardier 
van Lier. 
Jaspers wens is om de klokken telkens opnieuw tot 
leven te wekken door een gevarieerd repertoire en een 
verhalend en dynamisch spel.



10.08.2022 | 20:00

RIEN DONKERSLOOT NL
 

1. IMPROVISATIE

2. ARIA “Vergnűgte Ruh, beliebte Seelenlust” .......................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)

3. VARIATIES OVER HET MENUETT AL LA VIGANO  .........................Ludwig van Beethoven  (1770-1827) 
 uit Le nozze disturbate von J. Haibel

4. TWEE WALSEN ....................................................................................Frédéric Chopin (1810-1849)
 - Walz in As, op 69 nr. 2
 - Walz in b. op. 69 nr. 1

5. SPIELEREI, voor beiaard ......................................................................Geert D’hollander (°1965)

6. ZES AQUARIUM MINIATUREN, voor beiaard ...............................Gerard Boedijn (1893-1972)
 - Intrada der zwaardvissen
 - Springrei der watervlooien
 - Pavane der slakken
 - Wals der waterplanten
 - Tango der goudvissen
 - Quick step der stekelbaarsjes

7.  Uit Scenes from the Bavarian Highlands, op.27 ...............................Sir Edward Elgar (1857-1934)
 THREE BAVARIAN DANCES
 - The Dance (Sonnenbichl)
 - Lullaby (In Hammersbach)
 - The Marksmen (Bei Murnau)

Beiaardbewerkingen: G. Kok (2), F. Haagen (3), R. Donkersloot (4,7)

Rien Donkersloot studeerde orgel en kerkmuziek aan 
het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en 
Ben van Oosten en studeerde hiervoor summa cum 
laude af. Daarnaast studeerde hij aan de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. Deze 
studie rondde hij in 2011 cum laude af. Hij won diverse 
prijzen op beiaard- en orgel(improvisatie)concoursen in 
binnen- en buitenland. Rien is organist van de 
St.-Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te 
Mijnsheerenland. Hij is stadsbeiaardier van Haarlem, 
Goes en Ridderkerk. 
Verder heeft hij een uitgebreide concertpraktijk op orgel 
en beiaard met speciale interesse en aandacht voor 
improvisatie. 

Meer info op www.riendonkersloot.nl



17.08.2022 | 20:00

MARGARET PAN USA

1. SIMPLE GIFTS Amerikaans volkslied 

2. TWEE BEIAARDWERKEN IN DE MECHELSE TRADITIE
 - Impromptu  ..........................................................................................Ferdinand Timmermans (1891-1967)
 - Toccata, Lied en Fuga  .......................................................................Staf Nees (1901-1965)
  op Daar staat een klooster in Oostenrijk

3.  TWEE COMPOSITIES, GEBASEERD OP VOLKSLIEDEREN
 - The Ash Grove, Welsh folk song  ......................................................Geert D’hollander (°1965)
 - Variaties op Die alder soetste Jesus  .................................................Sally Slade Warner (1932-2009)

4. AVONDMUZIEK, voor beiaard
 - Nocturne  ............................................................................................Frank Steijns (°1970)
 - Dance of Dreams  ..............................................................................Liesbeth Janssens (°1971)

5.  CIACONA, voor beiaard  ...................................................................Geert D’hollander (1965)

6. HALLELUJAH  ........................................................................................Leonard Cohen (1934-2016)

Beiaardbewerkingen: S. S. Warner (1), J. Brink (6)

Margaret Pan is een freelance beiaardier uit Boston 
(VS). Ze begon beiaard te studeren in 2007 aan 
Princeton University (USA), en behaalde in 2012 haar 
diploma aan de Mechelse beiaardschool. In 2015 
studeerde zij bij Geert D’hollander in Boktower 
Gardens, Florida (USA). Margaret won de internatio-
nale wedstrijd van 2017 in Springfield, Illinois (USA) en 
was 3e laureaat van de Koningin Fabiola Beiaardwed-
strijd in Mechelen in 2019. Ze verzorgde beiaardcon-
certen in België,  Nederland en de USA, zowel voor 
festivals als voor congressen. Margaret was gedurende 
10 jaar jurylid voor de examencommissie van de 
Amerikaanse beiaardiersvereniging. Zij behaalde 
verschillende academische graden in natuurkunde en 
astrofysica en werkt als astronoom voor het bestuderen 
van planetaire dynamiek in onze en andere zonnestel-
sels.



24.08.2022 | 20:00

DAVID VAN AMSTEL NL / D

1. KLEINE BACH-SUITE ...........................................................................Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 - Preludium (BWV 999)
 - Andante uit Vioolsonate nr. 2 (BWV 1003)
 - Alleluja, gelobet sei Gott uit Cantate (BWV 142)

2. KLEZMER/JIDDISCH
 - Ukrainer Khosidl Traditional
 - Tango Friling .......................................................................................Abraham Brudno (?-1943)
 - Paraphrase op Simkhes Toyre Traditional
 - Paraphrase op Mazl ..........................................................................Abe Ellstein (1907-1963)

Beiaardbewerkingen: J. van der Ende (1a), D. van Amstel (1b, 2), H. Groen (1c)

David van Amstel (°1970) is in 2015 begonnen met 
beiaardlessen bij Boudewijn Zwart aan het Carillon 
Instituut Nederland in Dordrecht. Sinds 2019 studeert hij 
aan de Mechelse beiaardschool en aan Podiumacade-
mie Lier, bij Koen van Assche. In het dagelijks leven 
werkt David in een team dat kinderen met een 
ongeneeslijke ziekte thuis begeleidt. David woont en 
werkt in Duitsland, waar hij de beiaarden van 
Wiesbaden en Frankfurt am Main bespeelt.



24.08.2022 | 20:45 | Kapel Colibrant

BOUDEWIJN ZWART NL  mobiele beiaard “Bronzen Piano”

JOHANNEKE DE WIT NL  blokfluit

GERARD DE WIT NL  kistorgel/clavecimbel

Het programma wordt tijdens het concert voorgesteld. 

Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het 
Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en beiaard 
aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Ook 
studeerde hij orkestdirectie en orgel en was lange tijd 
werkzaam als koordirigent. Hij is stadsbeiaardier van 
Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Bergambacht, Ede, 
Gouda, IJsselstein, Nijkerk, Schoonhoven, Wagenin-
gen en Zeewolde. Tevens is hij werkzaam als organist, 
pianist en componist. Hij won diverse prijzen en concer-
teerde in binnen- en buitenland.
Onder de titel “Bell Moods” reist hij door heel Europa 
met zijn door hem zelf ontworpen rijdend Concert 
Carillon en treedt hij op in samenspel met verschillende 
muziekformaties. Hij bestuurt meerdere stichtingen, 
waaronder de Dordrecht Society of Changeringers 
(DSC). 

Johanneke de Wit studeerde blokfluit bij o.a. Pauline 
Schenkelaars, Isabel Lehmann, Marjan Banis en 
Reine-Marie Verhagen. Naast het musiceren en 
lesgeven studeerde Johanneke aan de PABO te Gouda. 
Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar “De 
reputatie van de blokfluit binnen de huidige muziekcul-
tuur”. Momenteel studeert ze Barokhobo bij Robbert de 
Bree. Johanneke geeft blokfluitles aan zowel beginners 
als gevorderden van alle leeftijden. Voor beginnende 
leerlingen wordt er veel gebruik gemaakt van de 
methode ‘Blokfluit, dát is leuk’ van Tom Stone. Deze 
veelzijdige methode biedt naast het leren bespelen van 
de blokfluit ook de basisbeginselen van de algemene 
muziekleer aan. De gevorderde leerling kan zich bij 
Johanneke technisch en muzikaal verder ontwikkelen.

Gerard de Wit is dirigent, organist en klavecinist. 
In 2006 en 2007 studeerde hij koordirectie en zang 
aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij studeerde 
hoofdvak Orgel Bachelor bij Bas de Vroome en Master 
bij Ton Koopman. Aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag studeerde hij hoofdvak Klavecimbel bij 
docenten Ton Koopman en Tini Mathot. De Bachelor- 
en Masterstudies werden cum laude afgesloten. Hij 
studeerde Basso Continuo bij Bernard Winsemius, 
Patrick Ayrton en Kathryn Cok. Ook volgde hij lessen 
Historische Documentatie en Capita Selecta (Universi-
teit Leiden) bij Ton Koopman. Gerard geeft concerten 
in binnen- en buitenland. Hij won diverse eerste en 
tweede prijzen. Hij is sinds 2014 zowel oprichter, 
als artistiek leider van barokorkest Dutch Baroque 
Orchestra, kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort 
en Stichting Dutch Baroque. Ook geeft hij orgel- en 
klavecimbellessen. 

Meer info op www.gerarddewit.nl / www.dutchbaroque.nl / 
www.dutchbaroquerecords.nl
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KOEN VAN ASSCHE stadsbeiaardier van Lier

ARIA MIT VERSCHIEDENEN VERÄNDERUNGEN, BV 988 ................Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Goldbergvariaties (selectie)
 - Aria
 - Var IV 
 - Var. VII - Al tempo di Giga
 - Var. X - Fughetta
 - Var. XIII
 - Var. XVI - Ouverture
 - Var. XXI - Canone alla Settima
 - Var. XXX - Quodlibet
 - Aria

Beiaardbewerking: G. Bodden

Bach schreef zijn Aria met variaties voor een groot liefhebber van zijn muziek, 
Hermann von Keyserlingk. De jongste leerling van Bach, de clavecimbelvirtuoos 
Johann Gottlieb Goldberg, speelde het werk ‘s nachts steeds opnieuw voor Von 
Keyserlingk, die een slechte slaper was. Op deze manier ontstond de bijnaam 
“Goldbergvariaties”. Het werk is het hoogtepunt van de klavier- en variatietechniek 
in de 18de-eeuw. Het thema komt ook voor in het tweede klavierboekje van Anna 
Magdalena, maar mogelijk werd het door Von Keyserlingk aangeleverd. De Aria is 
een rijk versierde sarabande, met een zeer eenvoudige baslijn, die op zich de basis 
vormt voor iedere variatie.

31.08.2022 | 20:45 | Kapel Colibrant

JASPER DEPRAETERE mobiele beiaard “Bronzen Piano”

ANDREA ONNIS IT klarinet

Het programma wordt tijdens het concert voorgesteld. 

Andrea Onnis begon 
zijn studies aan het 
“Conservatorio di 
Cagliari” (Italië) waar hij 
de kans kreeg om 
verschillende masterclas-
ses in klarinet, kamermu-
ziek en hedendaagse 
muziek te volgen bij de 
meest gerenommeerde 
muzikanten die de 

Europese klassieke muziekwereld vandaag rijk is. Hij 
houdt ervan om de verschillende mogelijkheden van de 
klarinet te ontdekken en te exploreren. Hij speelde al in 

verschillende formaties en op verschillende podia als 
solist maar ook in orkesten, een tournee met een 
hedendaags muziekensemble, in kamermuziekbezettin-
gen en in filmprojecten.
In 2019 besloot Andrea om naar België te verhuizen en 
zijn muziekstudies verder te zetten aan LUCA School 
of Arts (Lemmens) in Leuven bij Roeland Hendrikx. Hij 
behaalde er in 2021 met grootste onderscheiding zijn 
bachelordiploma. Momenteel volgt hij er het master-
programma.

Jasper, zie programma 03.08.2022
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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.
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beiaardconcerten vanop de 18de eeuwse beiaard 
van de Sint-Gummaruskerk

06.07.2022 20:00 Koen Van Assche, stadsbeiaardier van Lier 
  met poëzie van Felix Timmermans, gebracht door Veva Gerard

13.07.2022 20:00 Tijl Stynen en John Widmann (USA)

20.07.2022 20:00 Kasia Piastowska (PL)

27.07.2022 20:00 Samenspelconcert van Jan Verheyen (beiaard) en Cédric Honings (gitaar)

03.08.2022 20:00 Jasper Depraetere, adjunct-stadsbeiaardier van Lier

10.08.2022 20:00 Rien Donkersloot (NL)

17.08.2022 20:00 Margaret Pan (USA)

24.08.2022 20:00 David Van Amstel (NL)

 20:45 Samenspelconcert in de Colibrantkapel van Boudewijn Zwart (NL) (mobiele beiaard), 
  Johanneke de Wit (NL) (blokfluit) & Gerard de Wit (NL) (kistorgel/clavecimbel)

31.08.2022 20:00 Koen Van Assche, stadsbeiaardier van Lier

 20:45 Samenspelconcert in de Colibrantkapel van Jasper Depraetere (mobiele beiaard) 
  en Andrea Onnis (IT) (klarinet)

 +  luisterplaats, met drankje: tuin Bibliotheek, ingang Deensestraat

wekelijkse beiaardklanken doorheen het ganse jaar

Elke zaterdag 12:00 — 13:00 Stadsbeiaardier Koen Van Assche of 
Eerste zondag van elke maand 12:00 — 13:00 Adjunct-stadsbeiaardier Jasper Depraetere

Dinsdagavond en vrijdagnamiddag Beiaardlessen voor de 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 elke toets van het beiaardklavier is verbonden met een klepel aan de binnenkant van de klok, bedient het 
automatisch speelwerk hamers aan de buitenkant van de klok. In 2022 weerklinken volgende melodieën:

op het uur   Fragment uit Wals in f klein voor piano, 
   van Alexander Scriabin (150 jaar geleden geboren)

elk kwartier na het uur  Fragment uit Silent Noon, van Ralph Vaughan  
   Williams (150 jaar geleden geboren)

op elk halfuur   Fragment uit “O Lord, most holy”  
   van César Franck (200 jaar geleden geboren)

elk kwartier voor het uur Fragment uit Mis in g klein, van Ralph Vaughan 
   Williams (150 jaar geleden geboren)


