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Concerten 2022 

Beiaard Peer

Met dank aan onze sponsors:

AR INVEST BVBA 

Peerderbaan 15 

Meeuwen

Zomerconcerten 2022 

Elke woensdagavond in juli en augustus om 20 uur 

29 juni 2022: Leerlingenconcert klas Jan Verheyen

6 juli 2022: Luc Dockx (beiaardier Hoogstraten)

13 juli 2022: Boudewijn Zwart (beiaardier van o.a. 
Amsterdam, Dordrecht, …)

20 juli 2022: Eddy Mariën (beiaardier Mechelen, 
Leuven, Meise)

27 juli 2022: Twan Bearda (beiaardier Grimbergen)

3 augustus 2022: Drie Wimmen (Wim Van den Broeck 
- Ruitenbeek - Berteloot - beiaardiers van o.a. Peer, 
Brugge, Nijkerk enz.)

10 augustus 2022: Koen Van Assche (beiaardier 
Antwerpen, Turnhout, Herentals en Lier)

17 augustus 2022: Auke De Boer (beiaardier Dokkum 
- Groningen)

24 augustus 2022: Frank Steyns (beiaardier 
Maastricht, Weert, Heerlen)

31 augustus 2022: Lorenz Meulebroek (beiaardier 
Dendermonde)

NIEUWE LUISTERPLAATS

Met enorme dank aan de stad zijn wij bijzonder fier om 
onze nieuwe luisterplaats te mogen voorstellen in de 
binnentuin van het Poorthuis.
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VOORWOORD 

Beste concertganger 

Een concertseizoen in zijn der>gste jaargang; 

Een 25ste jaar Mariafeesten “ Gedragen door Maria”; 

Een totaal gerenoveerde beiaardcabine; 

Een toren met tentoongestelde kerkschaEen die ook 
digitaal kunnen worden bewonderd; 

Een toren die de je na  165 trappen beloont met een 
prach>g panoramisch zicht op onze stad en de verre 
omgeving; 

Een toren die een koppel slechtvalken herbergt met 
gezinslast; 

Een toren die de geschiedenis van deze stad in wel en 
wee in  herinnering brengt :  zie  het Mariabeeld  onder 
de toren  en de  gedenksteen van de slach>ng op 
Servaasdag. Dat lezen we. Dat zien we; 

Een samenwerking met het stadsbestuur op kruissnelheid 
waarvoor dank; 

Maar bovenal spant de beiaard de kroon in deze toren. 
Een  uniek instrument, zo graag bespeeld door beiaardiers 
van heinde en verre. Die horen we; 

Vandaag mogen we weer een concert horen. Als horen 
luisteren wordt en we het s>l maken dan voelen we dat 
tot in het puntje van onze ziel , zoals Boer Wortel dat 
uitdrukt in zijn Boerenpsalm; 

Dan wordt luisteren een gebed; 

Veel luistergenot, namens het beiaardcomité 

Marc Desair 

Luc Dockx (1970) studeerde aan het Lemmensins>tuut 
waar hij het graduaatsdiploma kerkmuziek behaalde. 
Daarna volgde hij een opleiding beeldhouwkunst aan het 
Hoger Sint-Lukasins>tuut te Brussel, waar hij afstudeerde 
als Meester in de Beeldende Kunst. Beiaard studeerde hij 
aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. 
In juni 2003 behaalde hij er met onderscheiding het 
laureaatsdiploma. 

Luc Dockx is stadsbeiaardier van Hoogstraten, waar hij 
sinds zijn aanstelling in 2002 ijverde voor een grondige 
restaura>e van de Hemonybeiaard. In 2018-2019 werd 
deze restaura>e een feit. Zo behoort de beiaard van 
Hoogstraten nu tot de meest waardevolle historische 
beiaarden. Luc is er tevens werkzaam als organist van de 
Sint-Katharinakerk. 

Nadat hij jarenlang ac>ef was als leraar beeldhouwkunst in 
het IKO, de kunstacademie van Hoogstraten, werd hij er in 
2014 directeur. 

Luc Dockx i s een ac>eve beoefenaar van de 
improvisa>ekunst op beiaard en orgel. Hij verdedigt het 
improviseren als volwaardige muziekvorm in het 
concertgebeuren. Het improviseren is een gave die niet 
iedereen gegeven is. Luc maakt dankbaar gebruik van dit 
talent. 

Programma 6 juli 2022 

1. Ouverture  improvisa>e 

2. Preludium ‘koekoek’ MaEhias Vanden Gheyn 

3. Renaissancedansen uit ‘Dansereye’   
  Tielman Susato  Antwerpen 1551 

 Basse dance: Mon desir 

 Ronde: Pour quoy 

 Salterelle 

 Den hoboeken dans 

4. Preludium en Fuga (BWV 553).  Johann Sebas>aan Bach 

5. Varia>es op volksliederen    
 improvisa>e op Merck toch hoe sterck en Het  
 carillon van Duinkerke 

6. Sicilienne   Ronald Barnes 

7. Franse chansons 

Padam, padam   Edith Piaf  

Quand la montagne est belle Jean Ferrat 

8. Interludium   Luc Dockx 

9. Populaire songs 

 De klank van de stad Wannes Van de Velde 

 Ik hou van u  S>jn Meuris 

10. Klokkenmars   Luc Dockx 

11. Coda   improvisa>e 

Bewerkingen voor beiaard: 3, 6, 8, 9 : Luc Dockx 


