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VRIENDENCONCERT

Op dinsdag 24 juni wordt 
i n d e t u i n v a n d e 
Birgittinessen aan de 
Maasstraat nr. 17 het 
jaarlijkse concert voor de 
Vrienden van de Beiaard 
gehouden. 

U bent van harte welkom om 
in deze mooie ambiance 
onder het genot van een 
drankje te genieten van een 
bijzonder concert door 
beiaardier Arie Abbenes die 
de muziek uit de opera 
‘Orpheus’ uitvoert, terwijl zijn 
echtgenote beneden het 
verhaal vertelt. Een unieke 
variant van deze liefdevolle 
opera vol met bekende 
melodieën. 

De tuin is geopend vanaf 
19.00 uur, u wordt van harte 
uitgenodigd vrienden en 
bekenden mee te nemen. 

TOEGANG GRATIS!

DE KLEPEL
Periodiek van het Weerter Beiaardcomité
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Frank Steijns 20 jaar Stadsbeiaardier:

“Weerter beiaardprogramma cultureel exportprodukt”

Over enkele maanden is 
het twintig jaar geleden 
dat Frank Steijns, destijds 
de jongste beiaardier ter 
wereld, werd benoemd tot 
stadsbeiaardier in Weert. 
Een goed moment dus om 
met hem terug te blikken, 
maar ook om te horen 
welke plannen hij heeft 
voor Weert en haar 
bijzonder fraaie carillon.

Frank Steijns is als vaste 
beiaardier in dienst in 
Weert, Maastricht en 
Heerlen. Daarnaast  heeft 
hij een contract als violist, 
arrangeur en componist bij 
het orkest van André Rieu, 
dat onverminderd aan de 
weg timmert en wereldwijd 
talloze volle zalen trekt. 
Frank: “Het lukt om een 
aantal banen met elkaar te 
combineren, ook al reis ik 
veelvuldig over de aardbol. 
Uit de contacten die daar 
uit voortkomen lukt het 
soms om top-artiesten te 
strikken voor een optreden 
tijdens het jaarlijkse 
Beiaardfestival in Weert.” 
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(lees verder pagina 2)

Samenspel tussen beiaard en gitaar, Beiaardfestival 2013
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Initiatieven met navolging in binnen en buitenland

Gevraagd naar enkele hoogtepunten uit de twintig jaren in 
Weert geeft hij aan:
“Met veel plezier denk ik terug aan de uitvoering van 
Canto Ostinato van Simeon ten Holt in 2011 en ook aan het 
beiaardconcert met de Braziliaanse sopraan Carmen 
Monarcha, bekend van haar optredens met André Rieu. 
Trendzettend was - midden jaren negentig - het eerste 
beiaard-concert met populaire muziek, dat via 
luidsprekers uit de toren over de stad klonk. Het 
samenspel tussen beiaard en Peter 
Baardmans’synthesizers en keyboards was destijds een 
revolutie, die later in binnen en buitenland navolging 
kreeg. Dat geldt trouwens op dit moment ook voor het in 
Weert gestarte programma “Jazz on Bell’s. Dat ga ik op 30 
juni a.s. opnieuw uitvoeren, maar dan in Antwerpen op 
het wereldcongres voor beiaardiers. Je kunt dus zeggen 
dat het Weerter Beiaard-festival een cultureel 
exportprodukt is geworden.”

Wat vindt hij zo bijzonder aan Weert? “Geboren in 
Maastricht voel ik me volledig thuis in Weert. Dat komt 
doordat ik hier als stadbeiaardier op een heel plezierige 
wijze wordt ondersteund bij de beiaardactiviteiten, ik een 
fantastisch instrument ter beschikking heb en Weert heel 
mooie luisterplekken heeft waar je het carillon goed kunt 
horen. Tijdens het Beiaardfestival zie ik vanuit de toren 
vaak hoe mensen hun ramen openzetten om van de 
muziek te kunnen genieten. Ook de samenwerking met 
zangkoren, schutterijen, harmonieën, leerlingen van Rick 
tijdens het Beiaardfestival geven een geweldige 
meerwaarde.”

Van Jazz tot Metallica
Bij het antwoord op de vraag hoe het komt dat Weert zo’n 
mooi carillon heeft, vertelt Frank een stukje geschiedenis: 
“Dat de kwaliteit van de klokken zo goed is, komt onder 
andere door de ondersteuning van een gulle Weertenaar, 
de heer Raatjes. Hij was er ook een groot voorstander van 
om niet alleen “klassieke” nummers te laten klinken vanaf 
de toren, maar ook populaire muziek. Het programma van 
het Beiaardfestival dit jaar is daar een mooie illustratie 
voor:  de luisteraars zullen het carillon horen met Jazz-
muziek en ook met Metallica.” Frank straalt al bij het 
vooruitzicht! 

Wegens groot succes geprolongeerd!

Frank Steijns is er in geslaagd om ook dit jaar Dorona Alberti 
en Joep van Leeuwen vast te leggen voor een optreden 
tijdens het beiaardfestival 2014! Dit naar aanleiding van de 
positieve reacties van het afgelopen jaar. 

Secretaris Frank Scheijmans, die tijdens het concert boven in 
het carillon getuige was, sprak van “….kippevel momenten 
tijdens dit concert.  Fantastisch hoe deze 3 musici letterlijk en 
figuurlijk op grote hoogte musiceerden”.  

Vlaamse bezoekers aangenaam verrast

Tijdens een historische stadswandeling op 19 maart, 
onderleiding van 2 stadgidsen, werden de bezoekers van 
Rotaryclub Overpelt , Belgisch Limburg,vergast op 
toepasselijke carillonmuziek. 

Speciaal voor die gelegenheid speelde Frank Steijns de 
Vlaamse Suite gecomponeerd door de Belg Staf Nees. Hierin 
worden typische scènes uit het Vlaamse leven uitgebeeld.

Een flink aantal melodieën klonk de gasten bekend in de 
oren en die werden mee geneuried en soms zelfs 
meegezongen. Dat deze aubade in goede aarde viel bleek 
tijdens de afsluitende ontmoeting met de stadsbeiaardier, die 
uitvoerig werd bedankt.
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Extra bijeenkomst Vrienden van de Beiaard

Op 9 november 2013 waren de Vrienden van de Beiaard 
uitgenodigd voor een bijzondere bijeenkomst. Vanaf het 
balkon van het Jacob van Horne museum, waarop de 
Koninklijke Familie in 2011 haar bezoek aan Weert afsloot,
luisterden de Vrienden naar het beiaardconcert van Frank 
Steijns, onder het genot van een kop koffie met vlaai. 
Aansluitend werden de Vrienden gastvrij ontvangen door 
Deken H. Franken in de Dekenij. 

Onder het genot van een glaasje wijn  werd een 
historische beschouwing gegeven door onze 
stadsbeiaardier over de functie van de beiaardier in 
vervlogen tijden. 

De aanwezigen kregen volop de gelegenheid om Frank 
Steijns vragen te stellen en daar werd gretig gebruik van 
gemaakt. Voorzitter Emile Florack constateerde als 
afsluiting, dat het een geanimeerde bijeenkomst was 
geworden, die navolging verdiende.

Beiaard nog beter bespeelbaar

Het beiaardcomité heeft geinvesteerd in een 
aanpassing van de bedrading van de beiaard. 
Hierdoor speelt het instrument nog genuanceerder en 
lichter. Tevens zijn de bijgeluiden in het klavier 
gereduceerd, wat makkelijker is in het samenspel met 
andere instrumenten. 

Voor volgend jaar staat een actualisering van het 
automatisch spel op de planning.
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Van 14 tot en met 29 juni a.s.

10e Beiaardfestival
in Weert

Gedurende de laatste 2 weken van juni wordt het 10e 
Weerter Beiaardfestival georganiseerd. Weert heeft hierin 
een traditie opgebouwd, die ook buiten onze regio 
belangstelling geniet. Zelfs internationaal staat het festival 
met naam en faam op de kaart. Voor de programmering 
tekent opnieuw de artistieke leider  stadsbeiaardier Frank 
Steijns. Hij is er wederom in geslaagd een uitgebreid en 
boeiend muzikaal programma samen te stellen, waarbij 
uiteenlopende muziekstijlen aan bod komen.

Zaterdag 14 juni – 14.30 uur

Openingsconcert in het kader van Weert 600 jaar:  beiaard 
en Weerter Mannenkoor & trompetkorps Rick vanaf de 
toren

Een feestelijke opening van het 10e Beiaardfestival met trompetgeschal 
vanaf de toren

Dinsdag 18 juni  - 15 uur

Verjaardagsconcert voor dhr Raatjes

De stadsbeiaardier speelt een concert voor de heer Raatjes, de man die in 
de negentiger jaren van de vorige eeuw zorgde voor een revival van de 
Weerter beiaard. Op het programma staan Limburgse melodieën en 
populaire muziek. Het concert begint en sluit af met de door Frank 
Steijns gecomponeerde Raatjes Mars. 

Donderdag 19 juni – 15 uur

Sacramentsdag met bijdrage van Beiaard  

Een programma met religieuze melodieën, zoals het Ave Verum van 
W.A. Mozart

Zaterdag 21 juni – 15 uur

Concert Beiaard met Dorona Alberti en Joep van Leeuwen : 
Jazz on Bells

De Limburgse zangeres Dorona Alberti, lead-zanger van de band Gare 
Du Nord, zingt traditionele  jazz standards, begeleid door Joep van 
Leeuwen  op  gitaar en Frank Steijns op beiaard. Joep van Leeuwen is 
hoofddocent jazz-gitaar aan het conservatorium in Maastricht. Het 
concert wordt op veler verzoek herhaald uit het programma van vorig 
jaar.

Dinsdag 24 juni – 20 uur (ontvangst 19uur)

Vriendenconcert, presentatie van Orpheus van Glück met 
verteller  

Orpheus is een opera in drie bedrijven door Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787) in een beiaardbewerking van Arie Abbenes. De handeling 
van de opera wordt door de verteller uiteengezet tussen de balletten, 
aria’s, koren en de overige instrumentale delen door.

Orpheus is een zanger en citerspeler uit de Griekse mythologie, zoon van 
de muze Kalliope en de god Apollo. Deze hoge afkomst verklaart het 
goddelijke karakter van zijn kunst, waarmee hij mensen, dieren en zelfs 
levenloze dingen kon ontroeren.

Toen zijn gemalin Euridice ten gevolge van een adderbeet stierf, volgde 
Orpheus  haar naar de onderwereld. Zijn klaagzangen ontroerden de 
goden zo, dat hij toestemming kreeg om zijn vrouw terug te voeren naar 
het rijk der levenden, op voorwaarde dat hij haar tijdens deze tocht niet 
zou aankijken. Deze beproeving bleek echter te zwaar en hij verloor haar 
voor goed. Hierdoor ontroostbaar meed hij ieder vrouwelijk gezelschap en 
prikkelde daardoor een groep Maenaden – gestoorde vrouwen die zich 
mateloos overgeven aan dans, drank en sex. In hun woede verscheurden 
zij Orpheus en gooiden zijn ledematen en zijn lier in zee. Op het eiland 
Lesbos spoelden zij aan, daar werd Orpheus begraven. Gluck geeft een 
andere slotwending aan het oude verhaal. De liefde overwint immers 
alles, en zij leefden nog lang en gelukkig.

Luisterplaats: Tuin Birgittinessen aan de Maasstraat 17

Donderdag 26 juni (19 uur)

Beiaard + Percussiegroep Stedelijke Harmonie

De percussiegroep van de Stedelijke Harmonie staat onder leiding van 
dirigent Patrick Vlassak. Vanavond geven zij een concert op de markt, 
waarbij samenspel plaatsvindt met de beiaard in o.a. de Prelude in e 
mineur van F. Chopin, Eleni van Toll&Toll en Clocks van Coldplay. De 
beiaardier is middels een videoverbinding op de markt te zien.

Zaterdag 28 juni – 15 uur - Franse Chansons

Muzikale duizendpoot Gildas Delaporte is contrabassist bij de 
Philharmonie Zuidnederland, beiaardier in Oudewater en bij gelegenheid 
chansonnier. Georges Brassens is zijn voorbeeld - de grote zaken van het 
leven met humor bezien. Hij zingt oude en nieuwe chansons, begeleid op 
beiaard door Frank Steijns.

Zondag 29 juni – 15 uur - Koopzondagconcert 

met Eric Kessels, keyboard : Bells & Beats

Metallica, Jan Akkerman, Katie Melua… met andere woorden van 
ballads tot Heavy Metal klinken vanaf de kerktoren! Een spectaculaire 
afsluiting van het Beiaardfestival tijdens de koopzondag in Weert. 

3
(*) in verband met weersomstandigheden e.d. zijn wijzigingen in de programmering voorbehouden)
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Vrienden van de Beiaard
 

Het beiaardcomité dankt voor de ondersteuning bij de organisatie van het beiaardfestival haar partners:
 met name de vele ‘Vrienden van de Beiaard’.

Enkel door deze financiële bijdragen en hulp kunnen ook dit jaar weer speciale activiteiten tijdens het 
Beiaardfestival worden georganiseerd. 

Draagt u de Weerter Beiaard ook een warm hart toe, vergeet dan niet een bijdrage als Vriend van de 
Beiaard over te maken op 

Rabobank-rekeningnummer 1669.15.092  
t.n.v. Beiaardcomité Weert. 

of meld u aan als Vriend via www.weerterbeiaard.nl

In de spotlights: wie hoort u tijdens het beiaardfestival? 

Dorona Alberti werd geboren in Maastricht. Al vanaf haar 16e vloog Dorona geregeld naar de Verenigde Staten en 
Duitsland om er te werken met de industrial metal-pioniers van KMFDM. Ze is als zangeres te horen op zeven cd's van 
de groep. Later verkende ze de wereld van het theater, onderzocht jazz op het Rotterdams Conservatorium, en 
uiteindelijk belandde Dorona op de Rockacademie in Tilburg. De Limburgse zangeres zingt alles. Alles wat ze mooi 
vindt. En dat is nu eenmaal niet één stijl. Het is wel een bepaald soort. Het is Dorona-muziek. Met soul, met een randje, 
in-your-face, met emotionele diepgang... Zoals ze het zelf omschrijft: 'Muziek met oempf!' En dat dan met een kanon 
van een stem. Verleidelijk en gevaarlijk. Of is dat eigenlijk hetzelfde? Met haar sensuele stem brak ze definitief door als 
zangeres van de jazz-band Gare du Nord. 

Joep van Leeuwen is sinds 1985 docent jazzgitaar, jazzgeschiedenis en combospel aan het Conservatorium Maastricht. 
Gedurende vijf jaar leidde hij de afdeling jazz. Na zijn studie klassiek gitaar aan het Conservatorium Maastricht volgde 
hij de opleiding jazzgitaar bij de Swiss Jazz School in Bern. Hij verzorgde workshops voor festivals in Maastricht, Boston 
(USA) en Montreux (Zwitserland). Jarenlang publiceerde hij over jazz in het Limburgs Dagblad en voor het blad Jazz 
News. Joep van Leeuwen arrangeert en componeert, met een voorkeur voor cool jazz.

Gildas Delaporte komt oorspronkelijk uit Dijon (Frankrijk) waar hij als beiaardier van de kathedraal werkzaam was. In 
Nederland studeert hij bij Arie Abbenes en Bernard Winsemius aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, waar 
hij in 1991 zijn diploma behaald.

Naast zijn beiaardstudie studeert hij contrabas aan het Utrechts conservatorium. Hij is sinds 1990 als contrabassist bij de 
Philharmonie Zuid (voorheen Brabants Orkest) werkzaam en geeft de laatste jaren leiding aan educatieve projecten op 
diverse scholen. Als beiaardier is Gildas niet minder actief. Hij is stadsbeiaardier van Oudewater en bespeelt wekelijks 
de beiaard van Schijndel en Geldrop. Ook geeft hij geregeld concerten in binnen en buitenland. Daarnaast is hij een 
gepassioneerd en zeer getalenteerd fotograaf. Tijdens het beiaardfestival presenteert hij nóg een kwaliteit: als zanger en 
componist van Franse chansons!

Eric Kessels Na een geslaagde blindedarmoperatie op zijn 9e jaar, kreeg hij een accordeon en ging op muziekles bij de 
streekmuziekschool wat nu Rick heet! In 1980 volgde een studie op het conservatorium in Maastricht. 
Eric is afgestudeert in de vakken accordeon, elektronisch orgel, keyboard en synthesizer.
Vanaf zijn 14e jaar speelt hij toetsen en gitaar in diverse regionale bands en begint tevens de interesse in opname en mix 
techniek. Eerst nog 'analoog met de bandrecorder' en vanaf begin jaren '80 met de computer.
Naast lesgeven op Rick's Rockplein.nl is Eric actief als popcoördinator van de gemeente Nederweert en heeft hij een eigen 
muziekuitgeverij ' Mega Pop' waar hij veel popmuziek arangeert en o.a. een lesmethode voor keyboard heeft ontwikkeld.


