
BEIAARDCONCERTEN 2019
S i n t - S e r v a a s b a s i l i e k  -  G r i m b e r g e n

Muziek vanuit de toren



2019...een overzicht
Met Pasen geven we de officiële start van het beiaardseizoen 2019.
Tijdens het concert “Jong Talent” ontvangen we opnieuw jeugdige leerlingen 
van de Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen.
In juni vieren we de “ Dag van de Beiaard” met een concert volgens een 
speciaal concept... “Bells & Beer”
Juli en augustus zijn de maanden met lange dagen en daarom verwachten 
we jullie allemaal op onze “Zomeravondconcerten”.
Elke vrijdagavond  ontvangen we beiaardiers uit binnen- en buitenland.
Als afsluiter dit jaar tijdens de “Pater Feyendag” brengen we  een concert in 
samenspel met cello opnieuw een zeer aparte ervaring.
Bij al deze concerten staat een videoscherm opgesteld zodat de luisteraar 
steeds de beiaardier kan zien.

Zomeravondconcerten
Deze concerten, elke vrijdagavond om 20u in juli en augustus, zijn live te volgen op 
tv-scherm en bij slecht weer op groot scherm in de basiliek met geluidsversterking.

Abdijtuin
Bij de speciale concerten stelt  de abdijgemeenschap haar tuin open als luisterplaats. 
Deze is te bereiken langs het poortje rechts naast de toren of via de Abdijstraat.

Programmaboekjes
Zijn te verkrijgen in de Gemeentewinkel, de basiliek, horecazaken onder de toren 
en sponsors .
Info: www.beiaardvriendengrimbergen.be en Gemeentewinkel.

Luisterplaatsen
Luisterhoek Kerkplein/Hogesteenweg en horeca onder de toren.

Tekening (1947) op de kaft is van de hand van Grimbergenaar Daniël Van Campenhout.



Beste beiaardvrienden,

Grimbergen staat bekend voor zijn  waardevol erfgoed. Voor velen is de 
combinatie van historische panden, de molens, maar natuurlijk ook de 
basiliek een reden om onze gemeente te bezoeken. Maar nog niet iedereen 
beseft dat er in diezelfde basiliek ook een beiaard aanwezig is. Nochtans 
neemt de Grimbergse beiaard een belangrijke plaats in in het beiaard-
landschap. En dit dankzij de samenwerking tussen de Beiaardvrienden,
de gemeente Grimbergen en de abdijgemeenschap en dankzij de
verscheidenheid aan activiteiten.

Als gemeentebestuur zien we het als een taak om zowel Grimbergenaars 
als toeristen te wijzen op deze patrimoniale parel en de talrijke activiteiten 
die errond georganiseerd worden. Ook in 2019 staan er weer concerten 
van jong talent en buitenlandse beiaardiers op het programma.

Onze appreciatie voor de Beiaardvrienden is dan ook groot voor de
bijdrage aan de culturele uitstraling van Grimbergen.
We wensen alle betrokkenen van harte te danken en hopen op een
massale belangstelling voor de geplande concerten.

Karlijne Van Bree    Philip Roosen
Schepen van Onderwijs, Toerisme  Schepen van Cultuur, Mobiliteit
en Erfgoed    en Dierenwelzijn

De Beiaardcultuur werd in 2015 erkend door de UNESCO
als voorbeeldpraktijk voor behoud van immaterieel cultureel erfgoed



1.   Lieder ohne Worte op. 62 no. 6: “Frühlingslied” 
 Felix Mendelssohn Bartholdi (1809-1847)
2.  - Ochtendgloren - Lente, op. 43 nr. 6 Edvard Grieg (1843-1907)
3. uit op. 37 “Les Saisons”:  April  Peter Tchaikovski (1840-1893)
4. Sonatine in F  Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 - Allegro assai - Rondo (allegro)
5. Liederen:  Franz Schubert (1797-1828)
 - An die Musik, op. 88 nr. 4
 - Auf dem Wasser zu singen, op. 72 - Die Forelle, op. 32
 - Gute Nacht, op. 89 nr. 1 - Romanze, op. 26 (uit “Rosamunde”)
6. Heeft het Roosje milde geuren  Peter Benoit (1834-1901)
7. Derde fantasie op. 18  Peter Benoit (1834-1901)
8. Ballade in F  Jos Lerinckx (1920-2000)
Bewerkingen: T. Bearda (1,3-5), B. Winsemius (5a, 5b, 5d), J. Rottiers (5c, 8), F. Deleu (7)

21 april om 16u30

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 
af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ in Mechelen. Hij begon zijn studie 
in 1991 bij Peter Bremer en later nam hij 
les bij Eddy Mariën en Boudewijn Zwart.
In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de 
prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd 
voor beiaard.

Samen met Luc Rombouts, beiaardier 
van de universiteitsbeiaard in Leuven, 
vormt hij het vierhandig duo “The Bells 
Angels”.

Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard van 
Grimbergen.

Pasen

Twan Bearda (B)



5 mei om 16u30

In 2004 werd in de Koninklijke Beiaard-
school Jef Denyn te Mechelen onder 
leiding van Elena Sadina een kinderklas 
geopend met de bedoeling reeds vroeg 
een aanvang te maken met de vorming 
van de toekomstige beiaardiers. De klas 
was van bij het begin een groot succes. 

Het succes van de kinderklas drong door 
tot bij “Ketnet” (TV) en andere media 
van verscheidene landen, die aan dit 
onderwerp een opmerkelijke aandacht 
besteden. Intussen gooien de jonge bei-
aardiers hoge ogen in beiaardfestivals, 
wedstrijden en concerten.

Jong Talent

Abdijtuin toegankelijk via poortje
naast de toren (Hogesteenweg)

Groot videoscherm met live beelden Beiaardklas Elena Sadina (B)

1. Arno Toumassian  Een tocht met de hondenslee
2. Veronika Kizilova  Rondo in G uit “Carillon book for children n 1” 
3. Joke De Pauw  Blue Smoke 
4. Joke De Pauw en  Medhi Cherkaoui  Melody van Alexander Borodin
5. Medhi Cherkaoui Menuet in G uit Leuvens Beiaardboek
6. Daniel Gratchev  Petite Russian Rhapsody
7. Rosalie D’hollander en Daniel Gratchev Ludus Modalis II
8. Rosalie D’hollander Menuet uit Leuvens Beiaardboek
9. Anysim Yavarouski Busleyden Memory 
10.Oleksandra  MakarovaVariaties - van Nikolay Vygodsli/bew.E.Sadina
11.Uliana Kizilova Preludium in G - van Jef Denijn
12.Serafima Yavarouskaia Ragtime Bells van - John Courter
13.Julia Toumassian Sprookje - van Jef Rottiers
14.Timothy Couck Aria uit opera “Prins Igor”- van Alexander Borodin
Werk van: Elena Sadina Uit “Carillon book for children n 3”, (1,3,6), Geert D’hollander (7)



1. Fantasia op Magnificat van Paul Schollaert Chris Dubois (1934)

2. Quel che resta Ludovico Einaudi (1955)

3. Variaties over een thema van Paganini
 Benoit Joseph Franssen (1893-1978)

4. Melodia Africana II  Ludovico Einaudi (1955)

5. Auf dem Wasser zu singen Franz Schubert (1797-1821)

6. Sonate per il cembalo solo Wq 54/3 

 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

7. Preludium 8 Matthias Van den Gheyn (1721-1785)

8. Fanfare Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881)
Bewerkingen: K. Van Assche (2,4), A. Abbenes (5), H. Groen (6), W. Van den Broeck (8)

30 mei om 16u30

Elien Van den Broeck (°2003) startte 
op 9-jarige leeftijd met haar beiaard-
studies in Peer bij Erik Vandevoort. 
Op jonge leeftijd won zij reeds twee 
internationale beiaardwedstrijden 
(Deinze en St. Amand-les-Eaux) en in 
haar thuisgemeente Meerhout kreeg zij 

de gemeentelijke cultuurprijs voor haar 
beiaardverdiensten. Concerteren deed zij 
reeds op verscheidene beiaarden in België 
en Nederland. Beiaard studeert Elien bij 
Erik Vandevoort, Carl Van Eindhoven en 
Koen Van Assche. 

O.H. Hemelvaart

Elien van den Broeck (B)



16 juni om 16u30 Abdijtuin toegankelijk via poortje
naast de toren (Hogesteenweg)

Groot videoscherm met live beelden

Laura Marie Rueslåtten (1984) 
studeerde in 2011 af aan de Scan-
dinavische Beiaardschool onder 
begeleiding van haar mentor Peter 
Langberg.
Ze is de stadsbeiaardier van Oslo, en 
als zodanig werkzaam in het stadhuis 
en de Uranienborgkerk. Sinds 2003 
heeft ze concerten gegeven in Scan-
dinavie en West Europa. Laura Marie 
heeft een bijzondere interesse voor 
experimentele performances, met 
een nadruk op beiaard gecombineerd 
met andere kunstvormen.
Het project «Me Too» met choreograaf 
Kristin Ryg Helgebostad werd geno-
mineerd voor de Noorse Juryprijs voor 
Dans in 2015, en ze ontving de prijs 
van de stad Oslo voor de Productie 
van het Jaar 2018 voor de dansvoor-
stelling “Cheers”. 

Dag van de Beiaard “Bells & Beer”

Laura Marie Rueslåtten (N) 



In 2008 ontdekte Laura Marie dat ze, 
als gevolg van hersenschade, lijdt 
aan synesthesie. Dit is de eigenschap 
waarbij een zintuiglijke prikkel door 
meerdere zintuigen tegelijk wordt 
ervaren. Laura Marie ervaart bijvoor-
beeld muziek niet enkel als geluid, 
maar ook als een ruimtelijk beeld.
De aard van de muziek heeft bo-
vendien invloed op de vorm van het 
beeld. Op dezelfde manier ervaart ze 
geluid bij het proeven. Laura Marie 
gebruikt deze ervaringen om haar 
publiek op een alternatieve manier 
van kunst te laten genieten.
Zoals een diner met aangepaste 
wijnen, serveert ze ook concerten 
met aangepaste wijnen. Hierbij komt 
haar professionele opleiding als 
wijnkenner goed van pas.

De Beiaardvrienden Grimbergen 
nodigden Laura Marie uit om in
Grimbergen een concert met
aangepaste bieren te geven.
Een aantal streekbieren, zorgvuldig 
geselecteerd door Erwin Cuyx, werd 
naar Oslo verstuurd. Laura Marie 
zocht vervolgens bijpassende muziek, 
rekening houdend met haar zintuig-
lijke ervaringen.

Tijdens het concert wordt aan het 
publiek kenbaar gemaakt wanneer er 
geproefd kan worden.
Er zal voldoende tijd zijn om in rust te 
genieten.
Na het concert is er mogelijkheid om 
met Laura Marie ervaringen uit te 
wisselen en te profiteren van haar 
professioneel advies.

Ter informatie:
Naar schatting heeft ongeveer 5% 
van de mensen synesthesie in één of 
andere vorm, maar eigenlijk heeft 
ieder mens wel synesthesie in een 
bepaalde mate.
Dit is gemakkelijk te testen. Neem 
de namen ‘kiki’ en ‘baba’ en denk aan 
de vormen cirkel en ster. Welke vorm 
zou u dan welke naam geven? Voor 
ongeveer iedereen heeft de ster de 
naam kiki en de cirkel de naam baba. 
Zo zijn dus vormen en geluiden aan 
elkaar gekoppeld. En zo duidelijk als 
het voor iedereen is dat baba beter bij 
de ronde vorm hoort, zo duidelijk is 
het voor synestheten dat de letter ‘a’ 
blauw móet zijn.



do 16/05 om 20u30 - Abdijkerk 
Bart Jacobs & Friends 
Perle dall’Italia 
 
‘Si dolce tormento’ van C. Monteverdi, 
‘Usurpator tirano’ van G.F. Sances en 
instrumentale werken van o.a. A. 
Corelli en A. Vivaldi tonen aan dat 
gevoelens van liefde, haat en verraad 
componisten van toen inspireerden 
tot schitterende muziek. De Belgische 
tenor Jan Van Elsacker is een klasbak 
op het gebied van de oude muziek 
en wordt begeleid door de Brusselse 
kathedraalorganist Bart Jacobs (orgel 
en klavecimbel), Ruth van Killegem 
(blokfluiten) en Bernard Woltèche 
(barokcello).

Laat je onderdompelen in een bad 
vol parels uit de vroege Italiaanse 
barokmuziek.

zo 26/05 om 15u - Abdijkerk 
Kamiel D’Hooghe
Orgelconcert

Kamiel D’Hooghe, organist van de 
abdijkerk van Grimbergen, wordt 
90 jaar en blikt in het programma 
‘Nun danket...’ terug op verscheidene 
componisten die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in zijn muzikale 
carrière. Op het hoofdorgel zal muziek 
van de grootmeester Johann Sebasti-
an Bach klinken, 15 jaar na de inhul-
diging van dit indrukwekkend, groot 
klinkend  instrument met Neder-
lands-Duitse stijlkenmerken. Van veel 
recentere data zijn de werken van 
André Laporte, Jan Van Landeghem, 
Vic Nees, Jaak Nikolaas Lemmens en 
Flor Peeters. Deze laatsten werpen 
bovendien een blik op de muzikale 
band tussen Grimbergen en Mechelen 
in de 19e en 20ste eeuw. 

Info en tickets: www.ccstrombeek.be

Orgelconcerten in de abdijkerk
een organisatie van CC Strombeek ism WAG



1. Preludium, Fuga en Allegro – BWV 998
 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2. Music for the Royal Fireworks – HWV 351
 - Ouverture - Bourrée - La Paix - La Rejouissance - Minuet I- Minuet II
 Georg Friedrich Händel (1685-1759)
3. Uit Concerto voor Fluit in e-mineur: F. Benda (1709-1786)
 - Allegro con brio 
4. Fantasia in d – KV 397 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
5. Suite de Trois Morceaux op. 116 Benjamin Godard (1849-1895)
 - Allegretto - Idylle - Valse 
6. “Nieuwe Toren”-spel voor beiaard  Mathieu Dijker (1927-2018)
- Parte primo: Moderato con calma 
- Parte seconda: Andante sostenuto (thema met variaties)
- Parte terza: Moderato
Bewerkingen: P. Bremer (1), J.G. Heuvelman (2,3,5), L. ‘t Hart (4)

5 juli om 20 uur

Jan-Geert Heuvelman (1984) is aktief 
als organist, koordirigent en beiaardier. 
In juni 2015 rondde hij zijn studie aan de 
Nederlandse Beiaardschool af en won hij 
de tweede prijs op het internationaal bei-
aardconcours te Goes. Hij is hoofdorganist 
van het Van Eeken-orgel in de Noorderkerk 

te Rijssen. Als beiaardier is hij de vaste 
bespeler van de beiaard in de Gudulatoren 
te Lochem en van de beiaard in de Schild-
kerktoren te Rijssen. Als bestuurslid is hij 
betrokken bij de Koninklijke Nederlandse 
Klokkenspel Vereniging en de Stichting 
Stadsmuziek Rijssen. 

Jan-Geert Heuvelman (NL)

Zomeravondconcert



1. Concerto grosso nr. 3 in f groot  Allesandro Scarlatti (1660-1725)
 - Allegro - Largo - Allegro - Largo - Allegro
2. Offertoire St. Louis  M. Corrette (1707-1795)
3. Orgelconcerto in G BWV 592  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 - Allegro - Grave - Presto
4. Marche militaire op. 51  Franz Schubert (1797-1828)
5. Preludium quasi una fantasia  Jef Van Hoof (1886-1959)
6. Kleine fantasia op “Daar zat een sneeuwwit vogeltje”  Henry Groen (1957)
7. Sprookje op de naam “Fabiola”  Kristiaan Van Ingelgem (1944)
8. Improvisatie op “Lieve Vrouwke” Bruno Svoboda
 (pater Nobertijn en begraven op de begraafplaats
 naast de Grimbergse abdijtoren)
Bewerkingen: Wim Van den Broeck (1-4)

12 juli om 20 uur

Wim Van den Broeck (1974) startte op 
volwassen leeftijd met muziekstudies 
voor orgel en beiaard. Orgel studeerde hij 
bij Carl Van Eyndhoven en Luc De Winter. 
Beiaard studeerde Wim vanaf 2008 bij 
Teun Michiels in de Academie voor Muziek 
en Woord te Diest en vervolgens in de 
Koninklijke Beiaardschool te Mechelen 

waar hij afstudeerde in 2013. In zijn 
thuisgemeente Meerhout kreeg Wim 
de gemeentelijke cultuurprijs uitgereikt 
in 2013 voor zijn diverse muzikale ver-
diensten. Wim is momenteel beiaardier 
in Diest, Genk en Peer en organist te 
Meerhout en Laakdal.

netwerk van ondernemende senioren Wim van den Broeck (B)

Zomeravondconcert



1. Danza Española nr. 5 ‘Andaluza’  Enrique Granados  (1867-1916)
2. ‘La vida breve’  Manuel De Falla (1876-1946)
3. Uit Suite Española:  Isaac Albéniz (1860-1909) 
 - Granada - Sevilla
4. Pavana – Capricho  Isaac Albéniz (1860-1909)
5. Manha de Carnaval  Luiz Bonfá (1959)
6. Tango Garganta con Arena  Cacho Castaña (1942)
 (Ode aan Roberto Goyeneche)
7. Twee Venezolaanse volksmelodieën
8. Higo de la Luna  José Maria Cano (1959)

19 juli om 20 uur

Tom Van Peer (1975) woont in Mechelen 
en is beiaardier van Lokeren en Puurs. Hij 
studeerde piano aan de Internationale 
Jazzstudio in Antwerpen en beiaard aan 
de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ 
te Mechelen. In 1998 behaalde hij zijn 
laureaatsdiploma en in datzelfde jaar 
werd hij eerste laureaat van de Interna-
tionale ‘Koningin Fabiolawedstrijd’ voor 
beiaard. Hij behaalde tevens de prijs van 
SABAM voor de beste vertolking van een 
hedendaags Belgisch werk. 
Hij geeft piano- en beiaardconcerten in 

binnen- en buitenland en was jurylid bij 
verscheidene belangrijke beiaardwed-
strijden. Met Lucy Kloeck vormt hij het 
‘Duo Amadina’. Lucy is sopraan, speelt 
viool en nyckelharpa, Tom begeleidt met 
piano, beiaard of accordeon. Sinds 2012 is 
hij leraar aan de Mechelse beiaardschool 
voor het vak ‘improvisatie’. Dit jaar heeft 
hij de prijs Lion-Francout gewonnen, een 
prijs die jaarlijks toegekend wordt aan 
een blinde persoon die door zijn moed 
en activiteiten de bezwaren van zijn 
handicap overstijgt

Tom Van Peer (B)

Zomeravondconcert



1. Sonata in D   Mateo Antonio Perez de Albéniz (1755-1831)
2.  - Capriccio Arabo  Francisco Tarrega (1852-1909)
 - Recuerdos de la Alhambra  
3.   Romanza Andaluza  Pablo de Sarasate (1844-1908) 
4.  Danzas Espanolas  Enrique Granados (1867-1916)
 - nr. 1 “Galante” - nr. 3 “Fandango” - nr. 5 “Andaluza”  
5. Drie Spaanse Havanera’s
 - L’havanera del Vallès  Vicenc Olivé (s.a.)
 - Habanera ‘Emilia’ Antonio Alba (1873-1940)
 - La Paloma  Sebastian Yradier (1809-1865)
6. Spaanse Romance  Anoniem
7. Asturias  Isaac Albéniz (1860-1909)

26 juli om 20 uur

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 
af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ in Mechelen. Hij begon zijn studie 
in 1991 bij Peter Bremer en later nam hij 
les bij Eddy Mariën en Boudewijn Zwart. 
In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de 
prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd 
voor beiaard.

Samen met Luc Rombouts, beiaardier 
van de universiteitsbeiaard in Leuven, 
vormt hij het vierhandig duo “The Bells 
Angels”.

Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard van 
Grimbergen.

Twan Bearda (B)

Zomeravondconcert



1. Chaconne in D BWV 1004  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2. Uit pianoconcerto Nr.21:  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 - Andante
3. Uit “Suite voor Beiaard”:  Staf Nees (1901 - 1965) 
 - Ballade - Vlaamse Dans
4. Vijf preludes - W419  Heitor Villa-Lobos (1857-1959)
 - Andantino expressivo - Andantino - Andante - Lento - Poco animato
5. Summer Fanfares Roy Hamlin Johnson (1929) 
6.  Rhapsody in Blue  George Gershwin (1898 - 1937) 
7. Theme from The Simpsons  Danny Elfman (1953)
Bewerkingen: R. de Waardt (1, 4, 6, 7), B. Winsemius (2)

2 augustus om 20 uur

Richard de Waardt (1982 - Vlaar-
dingen) studeerde aan de Koninklijke 
Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen 
en behaalde het einddiploma met grote 
onderscheiding in 2010.
Richard won verscheidene (eerste) prijzen 
op internationale beiaardwedstrijden 
en geeft regelmatig beiaardconcerten 
in binnen- en buitenland. Sinds 2012 is 
hij stadsbeiaardier van Rotterdam, waar 

hij het 63 klokken tellende carillon van 
het stadhuis en de historische Hemo-
ny-beiaard (1660) van de Laurenstoren 
bespeelt.
Sinds 2019 is hij tevens gemeentelijk 
beiaardier van Tholen & Sint-Maartensdijk 
(Zeeland). Naast zijn wekelijkse bespe-
lingen organiseert hij talloze projecten 
en torenconcerten voor jong en oud.

Richard de Waardt (NL)

Zomeravondconcert



Volkskunstgroep

NELE

1. Suite in d voor clavecimbel  Georg Friedrich Händel (1685-1759)
 - Allemande - Courante - Sarabande I - Sarabande II - Ciacona
2.  G-moll sinfonie KV 550  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
3.  De bloemenwals  Peter Tchaikovsky (1840-1893)
4.  Bronzen snaren  Kenneth Theunissen (1973)
5.  Slavonic dance (opus 72 nr. 2)  Antonin Dvorak (1841-1904)
6.  Intermezzo uit Cavalleria Rusticana  P. Mascagni (1863-1945)
7.  Libertango  Astor Piazzolla (1921-1992)
8.  Bohemian Rhapsodie  Freddie Mercury (1946-1991)
9.  My Way  J. Revaux (1940)
10. Ode aan Ramses Shaffy Ramses Shaffy (1933-2009)
 - Shaffy Cantate - 05.00u - Pastorale - Sammy - Zing, vecht, huil, bid,   
lach, werk en bewonder - Laat me - We zullen doorgaan
Bewerkingen: B. Winsemius (1), R. Vanstreels (2), J. Courter (5), K. Theunissen (3, 6-10)

9 augustus om 20 uur

Kenneth Theunissen behaalde in 
1993 het einddiploma aan de Konink-
lijke Beiaardschool te Mechelen. Hij 
won prijzen op de beiaardwedstrij-
den te München en Venlo. Hij werd in 
1995 algemeen laureaat te Zwolle. Als 
slagwerker trad Kenneth op met ver-
scheidene gerenommeerde orkesten.

In 2008 werd Kenneth aangesteld als 
stadsbeiaardier van Hasselt en werd 
hij tevens algemeen laureaat van de 
vijfjaarlijkse prestigieuze internatio-
nale Koningin Fabiolawedstrijd voor 
beiaard te Mechelen. In 2013 werd 
Kenneth aangesteld als stadsbeiaardier 
van Gent. 

Kenneth Theunissen (B)

Zomeravondconcert



1. Prélude from Te Deum in D1  Marc-Antoine Charpentier (1634-1704)
  (Frankrijk)

2. Tocatta per Organo no. 12  Francisco Xavier Baptista (ca. 1730-1797)
  (Portugal)

3. Ikariotikos & O Menussis Two Greek Folk Dances  (Griekenland)

4. Rondeau (Engeland) Henry Purcell (ca. 1659-1695)
5. Fantasia over het Lied aan Meise  (België) Jef Rottiers (1904-1985)
6. Ah! vous dirai-je Maman KV 265  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  (Oostenrijk)

7.  Uit “La Traviata”: Addio del Passato (Italië) Giuseppe Verdi (1813-1901)
8  Valse opus 69 no.2 (Polen) Frédéric Chopin (1810-1849)
9. Twee delen uit “Chag Sameach” (Nederland)  Mathieu Daniël Polak (1972)
10. Wiegenlied (Duitsland) Ferdinand Ries (1784-1838)
11. Ode an die Freude  (Oostenrijk) Ludwig van Beethoven (1770-1827)

15 augustus om 16u30

Mathieu Daniël Polak werd aan de 
Nederlandse Beiaardschool Amersfoort 
opgeleid. Hij behaalde zijn masters- 
diploma in 2000 en sindsdien is hij als 
docent verbonden aan het Beiaardcentrum 
Nederland te Amersfoort.

Mathieu behaalde prijzen tijdens wed-
strijden te Hamburg en Enkhuizen. Hij 
is de vaste beiaardier van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam en van Bun-
schoten Spakenburg.
Mathieu Polak is tevens werkzaam als 
componist.

O.L.V. Hemelvaart

Mathieu Polak (NL)



1. Suite V after old-dutch motives  Henk Badings (1908-1987)
 - Gaillarde, allegro - Beguines dance, grave - Hornpipe, con moto
 - Final Jigg (Double), con moto
2. Sonate voor carillon  Ferdinand Timmermans (1891-1967)
 - Allegro - Andante sostenuto - Menuetto & Trio - Rondo
3. Der Rebbe tanzt, kleine fantasie over een Jiddisch lied
 Wim Franken (1922-2012)
4. De komst van Willibrord  Louis Andriessen (1939)
5.  - Slow waltz uit Coppélia                                       Léo Délibes (1836-1891) 
 - Au Printemps                                                       Jacques Brel (1929-1978) 
 - Evening in Paris  Quincy Jones (1933)
6. - As time goes by  Herman Hupfeld  (1894-1951)
 Uit “Ritmische studies voor carillon”:  Wim Franken (1922-2012)
   - Studie 3, Allegretto giocoso ‘pumpkin’
   - Studie 5, Allegro ‘jambalaya’
7.  - La paloma  Sebastián Yradier (1809-1865)
 - El Porteñito, Tango Criollo  Angel Gregorio Villoldo (1861-1919)
Bewerkingen: J. Kwist (5a, 7a), W. Ruitenbeek (5b, 7b), D. van der Vlies (5c, 6a)

16 augustus om 20 uur

David van der Vlies  (1977) Hij studeerde 
beiaard aan de Nederlandse Beiaard-
school te Amersfoort. Hij is actief als 2e 

beiaardier in de gemeente Spijkenisse 
en in Rotterdam als vaste vervanger 
van de stadsbeiaardiers in Rotterdam.

David van der Vlies (NL)

Zomeravondconcert



Strombeek-Bever

1. De Lof-zangh Marie  Jacob van Eyck (ca 1590-1657)  
 - Music for a while  Henry Purcell  (1659 1695)
 - Uit “King Arthur”: Chaconne
2.  Klavier sonate in e  Domenico Scarlatti (1685 1757)
3. Romance op. 5  Pjotr Iljitch Tsjaikovsky (1840-1893)
 Barcarolle                                                                             
4. Ciacona en Fuga over het paaslied ‘O Filii et Filiae’ Albert de Klerk (1917-1998)
 Drie fantasieën over lutherliederen voor beiaard  Johan Th. Lemckert (1940)
 - Dies sind die heil’gen zehn Gebote - Mit Fried und Freud ich fahr dahin
 - Es ist gewisslich an der Zeit
5.   Du sollst der Kaiser meiner Seele sein  Robert Stolz (1880-1975)
 Veilchen im Schnee  Wilhelm Jerwitz
 Fascination (valse tzigane)  Fidenco D. Marchetti (1876-1940)
 Presentania  Astor Piazzolla (1921-1992)
6. Fantasie op een Amerikaans volksliedje   “Poor wayfaring Stranger”
7. Je naam in de sterren  Jan Smit(1985)
   Sweet Goodbyes  Krezip/J.Govaert
Bewerkingen: G. Kok (1a), B. Winsemius (1b,5), A. Abbenes (2), F. Haagen (3)

23 augustus om 20 uur

Toni Raats (1959) studeerde beiaard 
aan de Koninklijke Beiaardschool te 
Mechelen.  In 1998 studeerde hij af en 
sindsdien geeft hij jaarlijks concerten in 

Nederland en Vlaanderen. Hij bespeelt 
de beiaard van de St.-Martinuskerk te 
Halsteren. Sinds juli 2010 is hij benoemd 
tot stadsbeiaardier van Roosendaal.

Toni Raats (NL)

Zomeravondconcert



1. Cecilia (thema en 7 variaties)  Leuvens Beiaardhandschrift (1756)
2.  Chaconne uit vioolpartita nr. 2 BWV 1004  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
3.  Drie walsen
 - Wals op. 69 nr. 2  Frédéric Chopin (1810-1849)
 - Valse sentimentale op 51 nr. 6  Peter Tsjaikovski (1840-1893)
 - Wals uit Jazzsuite nr. 2  Dmitri Shostakovitch (1906-1975)
4. Sacrale suite  Geert D’hollander (1965)
 - Da pacem, Domine
 - Regina Coeli
 - Sancti Spiritus
5. Suite in Popular Style  John Courter (1942-2010)
 - Ragtime Bells - Ballad - Blues for Bells
 - The Winners (March for Carillon)
Bewerkingen: B. Winsemius (2), L. Rombouts (3a, 3b), F. Steijns (3c)

30 augustus om 20 uur

Luc Rombouts studeerde aan de Konink-
lijke Beiaardschool te Mechelen, waar hij 
afstudeerde in 1987. Hij is stadsbeiaardier 
van Tienen, universiteitsbeiaardier van 
Leuven en beiaardier van de Abdij van 
Park. Luc trad op in verscheidene Euro-
pese landen, in de USA en in Canada. 
Door lezingen en publicaties brengt 

Luc het brede publiek in contact met 
de beiaardcultuur.
Hij lag aan de basis van de nieuwe bei-
aarden in het Groot Begijnhof (2009) en 
de Abdij van Park (2018) in Leuven. In 
2016 promoveerde Luc aan de Univer-
siteit Utrecht met een dissertatie over 
de oorsprong van de beiaard. 

Luc Rombouts (B)

Zomeravondconcert



1.  Humoresque  Antonin Dvorak (1841-1904)
2.  uit “Le Carnaval des l’Animaux”: Le Cygne  Camille Saint-Saëns (1835-1921)
3.  uit “Kinderszenen”: Träumerei  Robert Schumann (1810-1856)
4.  Nocturne  Peter Tsjaikovski (1840-1893)
5. - Prelude  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 - Arioso
 - Gavotte
6.  Menuet  Luigi Boccherini (1743-1805)
7.  Liebesleid  Fritz Kreisler (1875-1962)
8.  Vilja  Franz Léhar (1870-1948)
9.  Perhaps Love  John Denver (1943-1997)         
10. For once in my life  Orlando Murden (1925-1994)
11. Russian Folksongs

29 september om 16u30

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 
af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ in Mechelen. Hij begon zijn studie 
in 1991 bij Peter Bremer en later nam hij 
les bij Eddy Mariën en Boudewijn Zwart.
In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de 
prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd 
voor beiaard.

Samen met Luc Rombouts, beiaardier 
van de universiteitsbeiaard in Leuven, 
vormt hij het vierhandig duo “The Bells 
Angels”.

Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard van 
Grimbergen.

Pater Feyendag

Abdijtuin toegankelijk via poortje
naast de toren (Hogesteenweg)

Groot videoscherm met live beeldenTwan Bearda (B)



Beiaardconcert samen met cello

Dominique Peynsaert (B)

Dominique Peynsaert  behaalde 
haar diploma meester in de muziek 
aan het conservatorium van
Antwerpen bij Ilia Laporev.

Zij was gedurende 8 jaar freelancer bij 
het Vlaams Radio orkest (nu Brussels 
Philharmonique). Ze speelde als 
freelancer in verscheidene orkesten in 
binnen- en buitenland. 

Als celliste speelde ze vaak kamermu-
ziek: celloduo, pianoduo, strijkkwar-
tet en ook Armeense folkmuziek met 
Arax. Ze heeft een opleiding Suzuki 
teacher training voor cello gevolgd 
in Nederland en is momenteel als 
leerkracht actief in de academie van 
Sint-Lambrechts-Woluwe/Ukkel.



1. Uit “Rinaldo”: Lascia ch’io pianga  Georg Frideric Händel (1685-1759)
2. uit Vesperae Solennes De Confessore, KV 339: Laudate Dominum
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
3.  Am Tage Aller Seelen, D. 343  Franz Schubert (1797-1828)
4. uit Stabat Mater:  Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
 - Stabat Mater Dolorosa - Cujus Animam Gementem
 - Quae Moerebat Et Dolebat - Vidit Suum Dulcem Natum
 - Eja Mater, Istud Agas
5. Pange Lingua  Zoltán Kodály (1882 - 1967)
 - Pange lingua gloriosi - Nobis datus, nobis datus - In supremae nocte
 - Verbum caro panem verum - Tantum ergo sacramentum
6.  Liebestraum  Franz Liszt (1811-1886)
7.  Have I told you lately  Van Morrison (1945)
8.  Con Te Partiro  Andrea Bocelli (1958)
9.  My heart will go on  Celine Dion (1968)

Bewerkingen:
Wilhelm Ritter (1), Bernard Winsemius (2), Sjoerd Tamminga (3), Twan Bearda (4,5), Jef Rottiers (6)

1 november om 15u30

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 
af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ in Mechelen. Hij begon zijn studie 
in 1991 bij Peter Bremer en later nam hij 
les bij Eddy Mariën en Boudewijn Zwart.
In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de 

prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd 
voor beiaard.
Samen met Luc Rombouts, beiaardier 
van de universiteitsbeiaard in Leuven, 
vormt hij het vierhandig duo “The Bells 
Angels”.

Allerheiligen

Twan Bearda (B)



1.  Jesu, meiner Seele Wonne  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
2.  Noël Louis Claude Daquin (1694-1772)
3.  Pastorale uit Concerto Grosso op. 6 nr. 8 Arcangelo Corelli (1653-1713)
4.  Drie beiaardpreludes voor Advent  Geert D’hollander (1965)
 - “Rejoice! Rejoice Believers” (in barokstijl)
 - “There’s a Voice in the Wilderness” (in modale stijl)
 - “Prepare the Way, O Zion” (in tonale stijl)
5.  Greensleeves Anoniem (ca. 1600)
6.  Cantique de Noël Adolphe Charles Adam (1803-1856)
7.  Uit : De Notenkrakersuite Bloemenwals  Peter Tsjaikovski (1840-1893)
8.  Uit “De Seizoenen”: Kerstmis Peter Tsjaikovski (1840-1893)
9.  Fantasia over het lied “O Denneboom” Staf Nees (1901-1965)

Bewerkingen: Geert D’hollander (6), Twan Bearda (7), Arie Abbenes (8)

25 december om 15uur

Twan Bearda (1973) studeerde in 2002 
af aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef 
Denyn’ in Mechelen. Hij begon zijn studie 
in 1991 bij Peter Bremer en later nam hij 
les bij Eddy Mariën en Boudewijn Zwart.
In 2003 behaalde hij de eerste prijs in de 
prestigieuze Koningin Fabiolawedstrijd 
voor beiaard.

Samen met Luc Rombouts, beiaardier 
van de universiteitsbeiaard in Leuven, 
vormt hij het vierhandig duo “The Bells 
Angels”.

Sinds 2009 bespeelt hij de beiaard van 
Grimbergen.

Kerstconcert

Twan Bearda (B)



De Norbertijnenabdij van Grimbergen heeft sinds haar ontstaan tot vandaag 
veel invloed gehad op de ontwikkeling van de gemeente Grimbergen. De 
huidige abdijkerk werd tussen 1660 en 1725 gebouwd.

Net als veel andere Norbertijnenabdijen beschikte ook Grimbergen 
over een beiaard. Van een eerste beiaard is alleen bekend dat de klokken 
ervan 6.521 pond brons opleverden. In 1715 werd deze vervangen door 
een nieuwe beiaard, gegoten door de Antwerpse gieter Willem Witlockx.

In 1796 werd de beiaard door de Franse bezetter opgeëist en gesmol-
ten. Meer dan een eeuw bleef het stil, totdat in 1929  Marcel Michiels 
uit Doornik een nieuwe beiaard van 35 klokken leverde, een geschenk 
van het gemeentebestuur aan de abdij ter gelegenheid van haar achtste 
eeuwfeest. De klank viel echter tegen en door toedoen van Pater Feyen 
werd er in 1964 een nieuwe beiaard geleverd door Eijsbouts in Nederland.
Daarbij kwam in 1998 op initiatief van Rien Aarssen een grote besklok.
Daarmee bereikte de beiaard zijn huidige omvang van 49 klokken.

Klokkengieter: Eijsbouts - 1964 (slagtoon f4)
  1998 (slagtoon es1)
Aantal klokken:  49 klokken; met kroon: nrs. 2, 3, 5
Besklok:   es1 = 1284 kg
Totaal gewicht:  7017 kg
Transpositie:  klaviertoon c1 = slagtoon f1
Omvang klavier:  bes0 - c1 - d1 - chromatisch - c5
Omvang manuaal:  g1-c5
Omvang pedaal: bes0-g2
Inrichting:  met gerichte tuimelaars
Automatisch spel: Apollo II 2014 (Clock-o-matic)

Technische gegevens

&Grimbergen
                 Beiaard



‘s Gravenmolenstraat 70 - 1850 Grimbergen - 02/269.11.65

Reeds meer dan 65 jaar
De Kledingzaak
in Grimbergen
Abdijstraat 17 - 1850 Grimbergen

Wij danken alle handelaars en bedrijven met een

      voor de beiaard
                     & ons Grimbergs erfgoed.

Wij willen heel graag iedereen aanmoedigen om hun aankopen bij deze 
lokale handelaars en bedrijven te doen !

Quillaja Flowers
Wolvertemsesteenweg 28 - 1850 Grimbergen - 02/270 97 50



Bierhandel
Van Campenhout

& Zoon
Abdijstraat 31

1850 Grimbergen Prinsenstraat 14 - 1850 Grimbergen
reservatie: 02/309 53 42

de gezelligste brasserie van Grimbergen

Wolvertemsesteenweg 11 - 1850 Grimbergen
Tel: 02/270 81 00

Abdijgemeenschap Grimbergen

Indaver - Grimbergen  /  Thermae - Grimbergen
Jantje Kaas - Grimbergen  /  Dekoratie Gaudaen - Grimbergen

Tandarts Rolies - Grimbergen  /  P.M.B. Immo - Beigem
KBC-Bank - Grimbergen  /  Optiek Hostenbach - Grimbergen

Kapsalon Kontrast - Grimbergen / Opritten Haelwaeters - Beigem
Keurslager Van Damme - Grimbergen

Imagine This
VIDEO & SOUND FACILITIES
VELDKANTSTRAAT 37 - 1850 GRIMBERGEN-BELGIUM - 02/270 96 03

Dieter De Mulder

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN



Stijlvolle dameskledingwinkel
met ruim aanbod van merkkledij

van maat 34 tem 46

Vilvoordsesteenweg 7D bus 1  I  1850 Grimbergen  I  02/267 92 69

KERKEBLOKSTRAAT 5 - 1850 GRIMBERGEN

Hotel ABBEY
* * * *

Restaurant
& Bar

“Welkomskorting”
van 4€ in ons restaurant op vertoon 

van deze advertentie
  (1 originele advertentie per persoon)

Van maandag tot vrijdag - 02/270 08 88

Kerkeblokstraat 5 - 1850 Grimbergen

Spandoeken - Belettering
Carwrapping - Digitalprinting 
Reclamepanelen - Roll-Up...
www.enigma.be

Vilvoordsesteenweg 248 - 1850 Grimbergen - Tel.02/270 97 05



Met dank aan allen die ons steunen

Volkskunstgroep

NELE

netwerk van ondernemende senioren
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Je kan reeds lid worden van onze vereniging voor 15 euro per jaar en voor 25 euro per 
jaar ben je steunend lid.
Beiaardvrienden Grimbergen BE57 7340 2303 0435
Voor handelaars en bedrijven hebben we een heel sponsorprogramma, voor elk wat wils.
Informatie: sponsor@beiaardvriendengrimbergen.be

De Beiaardvrienden Grimbergen is een samenwerking tussen verscheidene socio-culturele 
verenigingen van Grimbergen en stelt zich als hoofddoel het promoten van de beiaard
en de beiaardcultuur in Grimbergen. Om deze doelstellingen te bereiken organiseren de 
Beiaardvrienden Grimbergen beiaardconcerten, voordrachten en feesten rond het beiaard-
gebeuren. Langs deze weg ook een woord van dank voor alle beiaardiers die in Grimbergen 
onze prachtige beiaard bespelen.

Langs deze weg toch een zeer hartelijk woord van dank aan allen die de 
activiteiten van de Beiaardvrienden Grimbergen steunen.
In het bijzonder alle handelaars en bedrijven die hierdoor zeer 
bewust de beiaardmuziek in Grimbergen en de beiaardcultuur in het 
algemeen helpen te bewaren.
(De eerste beiaard in Grimbergen dateert reeds van vóór 1715...) 
Hierdoor bewijzen zij dat niet alleen commerciële belangen belangrijk 
zijn maar dat het culturele leven in onze gemeente ook de moeite 
waard is om gesteund te worden.
Uiteraard danken wij ook alle leden en steunende leden die trouw hun 
bijdrage leveren aan onze vereniging.
De Beiaardvrienden Grimbergen blijven dan ook rekenen op jullie 
financiële steun in de toekomst.
We danken ook het gemeentebestuur en de abdijgemeenschap van 
Grimbergen voor de fijne samenwerking.
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