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Muzikale gasten tijdens het Beiaardfestival
Welke bekende musici begeleiden (of vervangen) stadsbeiaardier Frank Steijns
tijdens het 13e Beiaardfestival?

Donderdag 29 juni Openingsconcert - “Golden Guitar & Bells”

Martijn Buijnsters is een alles-behalve-doorsnee klassiek gitarist en is te horen als solist, in verschillende
kamermuziek duo’s, ensemble of orkest, in een kunstenaarscollectief met dansimprovisatie en live-video of in
theaterstukken en musicals.
Tijdens zijn studie Moleculaire Wetenschappen aan de Universiteit van Wageningen volgde hij gitaarles bij de
Uruguayaanse gitarist Jorge Oraison en dit resulteerde in een tweede prijs bij de Stichting Jong Muziektalent
Nederland competitie in 2000. Na het behalen van zijn Master of Science degree in 2001 is Martijn verder gaan
studeren (klassiek gitaar) aan het Rotterdams conservatorium bij Jorge Oraison en Dick Hoogeveen en vervolgens
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar hij ook zijn Masters heeft gevolgd. Meer info:
www.martijnbuijsters.com
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Vrijdag 7 juli “Rock the Bells”

Sonorous Cell bestaat uit drie jonge, ambitieuze Limburgse DJ’s: Kees Müller (Résistance Minuit), Nathan
Vroemen (A Virus Among Us) and Thijs Bremmers (Sub_Surface) richten zich vooral op de dansbare, zwaardere
kant van Techno, House, Electro, Breakbeat enz. Toch blijft hun voorliefde voor de diepe, meer niche kant van die
genres duidelijk zichtbaar. Voor dit festival heeft Sonorous Cell een ‘soundscape’ gemaakt: een compositie van
elektronische geluiden die in samenspel met de beiaard de toren zullen laten klinken zoals u dat nog nooit heeft
gehoord! Zoals ze het zelf omschrijven: “Be prepared for records of perplexing diversity, carefully selected to
intertwine into a coherent, tight and intrepid set.” In normaal Nederlands: kom gewoon luisteren en dompel u
onder in de klank, u zult werkelijk versteld staan!

Zaterdag 8 juli gastconcert “Britain rules the Bells”

Trevor Workman (Birmingham, UK) werd in 1965 benoemd tot beiaardier van de ‘Bournville Village Trust’ nadat
hij les had gekregen van Clifford Ball, beiaardier sinds 1924. In 1995 nam Trevor deel aan het Eurocarillon Festival
in Brugge en al snel vertegenwoordigde hij Groot-Brittannië op talloze Europese en mondiale beiaardevenementen.
Trevor werd aangesteld tot directeur van de George Cadbury Carillon School en werkte daarvoor samen met de
Beiaardschool van Mechelen en het Nederlands Beiaardinstituut van Dordrecht. In 2015 vierde Trevor zijn 50-jarig
jubileum als beiaardier van Bournville. Meer info: www.bournvillecarillon.co.uk

Donderdag 12 juli Vriendenconcert “Last Night of the Bells”

Madieke Marjon, mezzosopraan, behaalde haar Master’s Degree aan het Utrechts Conservatorium. Zij volgde er
de operaklas en werd vervolgens ensemblelid van Opera Studio Nederland. Madieke volgde masterclasses bij de
mezzosopranen Jard van Nes, Nathalie Stutzmann en Ann Murray. Zij behaalde een eerste prijs in het Nationale
Concours van Stichting Jongmuziektalent Nederland en werkte o.a. met dirigenten als Marc Minkovski, JanWillem de Vriend, Lawrence Renes en Per-Otto Johansson. Zij vertolkte (hoofd)rollen bij De Nederlandse Opera, de
Nationale Reisopera, Opera Zuid, Holland Opera en Opera Spanga. Op haar repertoire staan o.a. de titelrollen in
Carmen (Bizet), La Cenerentola (Rossini) en ‘Dido & Aeneas’ (Purcell). Naast opera maakt Madieke graag
kamermuziek. Met harpiste Vera Kool vormt zij ‘Duo Youkali’ waarmee zij kamermuziekconcerten geeft.
Meer info: www.madiekemarjon.com
Jeroen van Veen is een van Nederlands meest toonaangevende pianisten op dit moment. Hij studeerde aan het
Conservatorium Utrecht met Alwin Bär en Håkon Austbö en speelde recitals in Oostenrijk, België, Canada,
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Rusland en de VS. Jeroen nam in de afgelopen 15 jaar meer dan
150 albums op voor verschillende labels. In 1995 stichtte Jeroen Van Veen het duo Sandra & Jeroen van Veen, een
pianoduo met Sandra Mol. Als zodanig voeren ze voornamelijk muziek uit voor meerdere piano's door Erik Satie,
Douwe Eisenga en Simeon ten Holt. Tijdens het Beiaardfestival zijn ook composities van Jeroen van Veen te horen.
Deze kunnen worden beschreven als 'Minimal Muziek' met crossovers naar jazz, blues, soundscape, avant-Garde,
techno, trance en popmuziek. Dit ‘out-of-the-box’ denken uit zich ook in de Lego-piano, een volwaardige Legoconcertvleugel die Jeroen samen met zijn twee zonen bouwde, uit 30.000 originele Lego-steentjes. Deze piano kon
helaas niet de Martinustoren in, de beiaard speelt tijdens het Vriendenconcert samen met een elektronische piano
die wordt versterkt door een geluidsinstallatie vanaf de toren. Meer info: www.jeroenvanveen.com
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“Trots op toren en beiaard”
De vervanging van de gebarsten grote Cis-klok, een grote klok van meer dan 2000
kilo die van onmisbaar belang is voor de beiaard, en de herinrichting van de
informatieruimte in de Martinustoren zijn de twee grote projecten waar de Stichting
Vrienden van de Beiaard zich momenteel sterk voor maakt.
Hoe is de stand van zaken?
“Het gaat om flinke investeringen dus het zijn grote uitdagingen”, vertelt Marleen
Gresnigt. “Deze zomer weten we of
de vervanging van de Cis-klok kan
doorgaan.” Volgens de voorzitter van
de stichting Vrienden van de Beiaard
is het go/no go-moment afhankelijk
van een extra gemeentelijke subsidie.
Gaat de gemeenteraad akkoord, dan
zal de provincie Limburg naar alle
waarschijnlijkheid eenzelfde bedrag
toekennen. Ook het Samenfonds, de
stichting Greep naar de Hoorn en het
Prins Bernhard Cultuurfonds leggen
bij. De serviceclubs in de regio
Voorzitter Marleen Gresnigt geflankeerd door bestuursleden Frank
Weert zijn eveneens voor een
bijdrage benaderd. Het kerkbestuur Scheijmans (links) en Boyke Brand (helemaal rechts) in de kloostertuin van
de zusters Birgittinessen. Te midden van hen stadsbeiaardier Frank Steijns.
van St. Martinus maakt de
begroting sluitend. “We hopen dat
de gemeenteraad haar goedkeuring voor de extra subsidie zal geven. Dan kunnen
we door, want ook andere subsidiegevers die reeds middelen toegezegd hebben,
willen graag dat je tot uitvoering van het project komt. Dat alles gaat overigens in
goed overleg met de het kerkbestuur, de commissie Open Torendagen en de
Stichting Martinusmonument.”
Uniek instrument
De Martinuskerk en -toren zijn niet alleen belangrijk voor de binnenstad van Weert,
het is ook een top 100-monument van Nederland, een monument om te koesteren.
Dat geldt ook voor de beiaard, een uniek instrument dat zijn gelijke in West-Europa
niet kent.
(lees verder pagina 2)
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Beste lezer,
Het jaarlijkse Beiaardfestival
staat weer voor de deur.
Onze stadsbeiaardier Frank
Steijns heeft ook dit jaar een
gevarieerd programma
samengesteld waarbij
internationale topmusici
concerteren op en met de
beiaard. U leest het in deze
Klepel-uitgave. En ik kan u
verzekeren dat het weer een
mooie concertserie wordt!
Natuurlijk is er ook dit jaar
een speciaal concert voor
onze vrienden op 12 juli,
waarbij de tuin van de
Birgittinessen aan de
Maasstraat traditiegetrouw
een mooie luisterambiance
biedt.
De concerten duren elk 45-60
minuten. Tijdens enkele
concerten wordt er gebruik
gemaakt van een
geluidsinstallatie, de beiaard
kan zo samenspelen met
andere instrumenten of zang
vanaf de toren.
We wensen u veel luister- en
leesplezier en graag tot ziens bij
een van de concerten.
Emile Florack
Voorzitter Beiaardcomité
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(*) in verband met weersomstandigheden e.d. zijn wijzigingen in de programmering voorbehouden)

Programma 13e Weerter Beiaardfestival 2017
(vervolg van pagina 1)
Educatieve leeromgeving
Met het tweede project, het herinrichten van de informatieruimte in de toren, wil de Stichting ook een educatieve
leeromgeving voor het carillon creëren. Daarin is o.a. aandacht voor de historie van de Martinuskerk en
achtergrondinformatie over de functie en het productieproces van de beiaard. “Op deze manier trachten we de
beiaardcultuur in de regio te stimuleren en verbreden”, aldus Marleen Gresnigt. Dit project wordt financieel gesteund
door o.a. het Bergmansfonds. Bij het Beiaardmuseum in Hasselt en het Nationaal Klok- en Peelmuseum in Asten is
advies ingewonnen. “Het Klok- en Peelmuseum heeft toegezegd diverse spullen in bruikleen af te staan en ons met
adviezen bij te staan.”
Bezoekers kunnen na realisatie niet alleen de
Marleen Gresnigt: “De toren, de kerk en de beiaard zijn
fraaie toren beklimmen en bekijken, zij kunnen
uniek voor de binnenstad. Die moeten we koesteren.”
ook zien hoe het carillon ontworpen is. En het
wordt nog boeiender als mensen straks zelf op
een leercarillon in de toren kunnen spelen. “Je kunt zien wat er gebeurt, wat de trillingen doen, welke mechanische en
natuurkundige zaken een rol spelen. Er zal heel wat te kijken en leren zijn”, vertelt de voorzitter. Het project wordt
begeleid door Henk Lambrichts, oud-architect uit Weert.

De Martinustoren in Weert vormt het decor voor het
13e Beiaardfestival van 29 juni t/m 12 juli. Diverse
(inter)nationale musici ondersteunen en begeleiden
stadsbeiaardier Frank Steijns tijdens zes concerten
vanuit de majestueuze Martinustoren.
Donderdag 29 juni 19 uur

Vorst Jan I blaast hoog van de toren!

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Beiaard
bestaat uit Marleen Gresnigt, Boyke Brand en Frank
Scheijmans. Adviseur van het bestuur is stadsbeiaardier
Frank Steijns.

De beiaard speelt graag in op de actualiteit in Weert en
daarbuiten. Op 25 februari jl. beklom afscheidnemend
Vorst Jan Stroek van de Rogstaekers met zijn bastuba
onder de arm de trappen van de St. Martinustoren om
samen met stadsbeiaardier Frank Steijns enkele
‘Wieërter Vastelaovendjlidjes’ ten gehore te brengen. Zo
speelden zij samen onder andere de carnavalskrakers
‘Ut Menke’ en “Boem, paaf!” hoog van de toren. Een
deel van het concert werd live uitgezonden op
Facebook en werd duizenden keren bekeken!

Een comité van aanbeveling ondersteunt de Stichting
Vrienden van de Beiaard. Hierin hebben zitting, de heer
Theo Bovens, commissaris van de Koningin in
Limburg, bisschop Frans Wiertz van Roermond, André
Rieu, violist-orkestleider JSO en oud-burgemeester van
Weert Karel Majoor.

131 hardstenen treden, 55 houten en 35 gietijzeren
treden moet je beklimmen voordat je kunt genieten
van het schitterende uitzicht vanaf de Martinustoren.
Een hele klim die je naar een hoogte van 50 meter
brengt. Maar dan zie je ook wat! Op heldere dagen
kun je wel 40 km ver kijken. Tijdens de Open Toren
Dagen is de toren van 11.00 uur tot 15.30 uur te
beklimmen. Natuurlijk moet je de klim combineren
met een bezoek aan het prachtige interieur van de
Martinuskerk. Zowel in de toren als in de kerk staan
vrijwilligers je graag te woord.

GOLDEN GUITAR & BELLS

Openingsconcert met Martin Buijnsters op gitaar en
stadsbeiaardier Frank Steijns.
Dit concert wordt met een geluidsinstallatie versterkt weergegeven.

Tijdens de Open Toren Dagen is de toren van 11.00 uur
tot 15.30 uur te beklimmen op de zaterdagen 1 juli, 15
juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19
augustus, 26 augustus, op Braderie Weert vrijdag 7 juli
en op de Open Monumentendag op 9 september.

Zaterdag 1 juli 15 uur

JUKEBELLS
De Weerter Martinustoren als
grootste jukebox ter wereld! Een
speciaal verzoeknummerprogramma. Vraag stadsbeiaardier
Frank Steijns uw lievelingsnummer
te spelen via de jukebells-app
(www.jukebells.com)

Bestuur Stichting Vrienden van de Beiaard
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Beiaard bestaat uit Marleen Gresnigt, Boyke Brand en Frank
Scheijmans. Adviseur van het bestuur is stadsbeiaardier Frank Steijns.
Een comité van aanbeveling ondersteunt de Stichting Vrienden van de Beiaard. Hierin hebben zitting, de heer Theo
Bovens, commissaris van de Koningin in Limburg, bisschop Frans Wiertz van Roermond, André Rieu, violistorkestleider JSO en oud-burgemeester van Weert Karel Majoor.

Bestuur Stichting Vrienden van de Beiaard

Open Toren Dagen

Zondag 2 juli 15 uur

ORIGINAL BELLS

Stadsbeiaardier Frank Steijns speelt klassieke en moderne
nummers vanuit de Martinustoren.
Vrijdag 7 juli 14 uur

De toegang bedraagt slechts €2,00, kinderen tot 12 jaar
€1,00. De inkomsten komen mede ten goede aan de
beiaard.

ROCK THE BELLS

Frank Steijns speelt lekker swingende rock op het carillon in
de Martinustoren ter gelegenheid van Bospop en de Braderie
in de Weerter binnenstad. Met een verrassende nieuwe
soundscape, in samenwerking met DJ collectief Sonorous Cell.
Overal in de binnenstad uitstekend te horen dankzij de
geluidsinstallatie in de toren. Tevens Open Torendag.
Zaterdag 8 juli 15 uur

Uw vriendenbijdrage komt goed terecht!
Bijdragen die u als Vriend van de beiaard doneert,
komen nog steeds ten goede aan het Beiaardfestival.
Mogen we wederom op uw steun rekenen?

BRITAIN RULES THE BELLS

Gastconcert vanuit de Martinustoren met medewerking van
de Britse topbeiaardier Trevor Workman.

Rabo: NL86 RABO 0305 1995 01 onder vermelding
van Vriend 2017 en uw e-mailadres

En… misschien hoort u vandaag nóg een heel verrassend
geluid uit de Martinustoren! U zult verbluft staan luisteren.

De Vrienden van de beiaard hebben een eigen
website. U vindt deze op: www.beiaard.eu

Woensdag 12 juli 19.30 uur LAST NIGHT OF THE BELLS

Ook op Facebook is de beiaard tegenwoordig
actief: www.facebook.com/weerterbeiaard

Stadsbeiaardier Frank Steijns ontvangt tijdens het slotconcert
de internationaal bekende Jeroen van Veen op elektrische
piano en mezzosopraan Madieke Marjon in de Martinustoren.
Met geluidsversterking vanaf de toren. Vrienden van de Beiaard
kunnen dit concert exclusief beluisteren in de tuin van de
zusters Birgittinessen (ingang aan de Maasstraat).
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Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u op de
hoogte gehouden worden van alle
activiteiten? Mail ons op
weerterbeiaard@live.nl
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