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Concertcyclus 2021 

Elke woensdag van van 20 tot 21 uur. (Met 
uitzondering van het afstudeerconcert van 8 
september).


30 juni 2021: Leerlingenconcert beiaardklas Peer


7 juli 2021: Elien Van den Broeck (beiaardier Mol-
Postel)


14 juli 2021: Boudewijn Zwart (beiaardier 
Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Schoonhoven, 
Nijkerk, …)


21 juli 2021: Frank Steyns (beiaardier Maastricht, 
Heerlen, Weert)


28 juli 2021: Jasper Depraetere (adjunct-
stadsbeiaardier Lier)


4 augustus 2021: Lorenz Meulebroek 
(stadsbeiaardier Dendermonde)


11 augustus 2021: Dina Verheyden (beiaardier 
Puurs) en Richard De Waardt (beiaardier Rotterdam)


18 augustus 2021: Wim Berteloot (beiaardier 
Brugge, Menen, Diksmuide)


25 augustus 2021: Quizconcert door Wim Van den 
Broeck (beiaardier Peer, Diest, Genk)


8 september 2021 (OM 19 UUR): afstudeerconcert 
Francis Van Bree en Willy Martens




VOORWOORD 

Beste beiaard luisteraar 

Mag het wat meer zijn ?  

In  deze kruideniersslogan van vroeger willen we het 
beiaardseizoen 2021 kaderen.  De opgelegde zwijgplicht 
van het voorbije jaar mag best vergeten worden en dit 
tot ieders tevredenheid. Beiaardiers mogen de klokken 
weer knuffelen zonder smetvrees. Aan de slag dus. Laat 
de klanken galmen, rollen, dreunen en klingelen over 
daken,  straten en pleintjes. Open de ramen en  breng 
de warmte van het “klokkenknuffelmoment”over op 
eenieder die het wil horen. Laat ons weer opkijken naar 
de toren , naar de hemel, naar de overdrijvende 
wolken . Maak ons zielig, maak ons zalig  en breng ons in 
stemming om te genieten van torenhoge kunst . 

Dit is de opdracht van het beiaardcomité . Je zal 
vaststellen dat er weer goed werk geleverd is. Een 
concertseizoen om U tegen zeggen . 

Dank aan alle sponsors, dank  aan het stadsbestuur, 
dank aan  de eigenaar voor het ter beschikking stellen 
van het  tuinterras. 

Veel  luistergenot  

Marc Desair 

VoorziMer beiaardcomité 

BEL ENSEMBLE 

1. Uit Dolly Suite op. 56    
Gabriel Fauré (1845-1924) 
 Berceuse 

2. Uit Prélude, Choral et Fugue (FWV 21) 
César Franck (1822-1890) 
  Choral     

2. Concerto d'Aranjuez     
Joaquín Rodrigo (1901-1999) 
 Allegro con spirito 
 Adagio 
 Allegro Gen]le 

4. Uit Children’s Corner    
Claude Debussy (1862-1918) 
 The Snow is Dancing 
 The LiMle Shepherd 
 Golliwogg's Cakewalk 

5. Uit Masques Et Bergamasques  , 
G. Fauré (1845-1924) 
 Pavane     

6. Wals Op. 8 No. 4    
Agusdn Pió Barrios (1885-1944)    

   
7. La úlDma tremolo     
Agusdn Pió Barrios (1885-1944) 

8. Arabian Waltz     
Rabih Abou-Khalil (1957) 

9. Super Mario Bros      
Koji Kondo (1961) 

Dina Verheyden (°1982 - Mechelen) gaat zingend en spelend 
door het leven. Aan het Lemmensins]tuut te Leuven behaalde 
ze haar Master Solo zang, en voltooide er tevens de 
Lerarenopleiding. In 2007 behaalde ze het diploma 'Beiaardier' 
aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. 
Sinds 2010 is ze als docente beiaard verbonden aan de 
beiaardschool te Mechelen. Ze geem er ook verschillende 
andere vakken. Dina is tevens verbonden als docente beiaard 
aan het Hoger Ins]tuut voor Muziek & Pedagogie (IMEP) in 
Namen. Ze is de beiaardier van de Onze-Lieve-Vrouwe-over-
de-Dijlekerk in Mechelen. Dina heem een brede waaier aan 
interesses.  Ze volgde verschillende cursussen over oude 
muziek, maar ook over volksmuziek en folk en ze bespeelt 
verschillende instrumenten, zoals klarinet, beiaard, piano en 
orgel. Ze is zangcoach en zingt in verschillende 
ensembles (waaronder Vocem FlenDum en Kampa Kampa).  

Richard de Waardt (1982 - Vlaardingen) studeerde aan de 
Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen en 
behaalde het einddiploma met grote onderscheiding in 2010. 
Richard won verschillende (eerste) prijzen op interna]onale 
beiaardwedstrijden en geem regelma]g beiaardconcerten in 
binnen- en buitenland. Sinds 2012 is hij stadsbeiaardier van 
RoMerdam, waar hij het 63 klokken tellende carillon van het 
stadhuis en de historische Hemony-beiaard (1660) van de 
Laurenstoren bespeelt. Sinds 2019 is hij tevens gemeentelijk 
beiaardier van Tholen & Sint-Maartensdijk (Zeeland). Naast 
zijn wekelijkse bespelingen organiseert hij talloze projecten en 
torenconcerten voor jong en oud. Zie www.torenmuziek.nl. Als 
accordeonist speelt Richard in de groep "Kampa Kampa!" 
Eigen repertoire wordt afgewisseld met wereldmuziek, 
tango's, chansons en luisterliedjes. Richard is ook de drijvende 
kracht achter de onderneming "Daar Zit Muziek In" - speciaal 
opgericht om via workshops en voorstellingen meer muziek in 
het onderwijs te brengen.  

http://www.kampakampa.com
http://www.daarzitmuziekin.be

