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VRIENDENCONCERT

Op dinsdag 3 juli wordt in 
de tuin van de Birgittinessen 
het jaarlijkse Vrienden- 
concert gehouden. 

De beiaard speelt dan 
samen met de Limburgse 
celliste Marie-José 
Didderen. In de tuin is een 
dansgroep te bewonderen 
die op de klanken van 
beiaard en cello danst. 

Nog een reden om naar de 
tuin van de Birgittinessen te 
komen: er is voor een live-
videoverbinding tussen de 
toren en de tuin van de 
Birgittinessen gezorgd.

Het concert begint om 20 
uur en is gratis toegankelijk. 
De tuin is geopend vanaf 19 
uur, voor het concert is er 
een toelichting en na het 
concert een gezellige 
borrel. Vrienden van de 
Beiaard kunnen ook 
introducé’s meenemen. 
Iedereen welkom!

DE KLEPEL
Periodiek van het Weerter Beiaardcomité
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Spektakel in en rond de toren
tijdens Achtste Beiaardfestival

In de achter ons liggende jaren heeft Weert met zijn Beiaardfestival 
internationaal een grote naam opgebouwd, met name door de concerten in 
samenspel met zang  of andere instrumenten. Dit jaar wordt alweer het achtste 
Weerter Beiaardfestival gehouden. Onder artistieke leiding van stadsbeiaardier 
Frank Steijns is weer een uitgebreid, breed en origineel muzikaal programma 
samengesteld, waarbij uiteenlopende muziekstijlen aan bod komen.

In 2012 staat het festival geheel in het kader van cultuurparticipatie: Weerter kinderen, 
muziekschoolleerlingen, amateurs  en (semi-)professionals  uit theater, muziek en dans  wordt 
in samenspel met de beiaard het grootst mogelijke podium geboden: de Weerter 
binnenstad. Daartoe kunnen ze gebruik maken van een splinternieuw project van het 
Beiaardcomité: een permanente geluidsinstallatie voor combinaties  van de Weerter 
Beiaard met andere instrumenten. Dit jaar vindt er onder meer samenspel plaats  met cello, 
de Weerter kepel Gootgemootj en leerlingen van RICK, het Regionaal Instituut Cultuur- 
en Kunsteducatie. Tevens  vindt er tijdens  het Vriendenconcert (zie kader hiernaast) een 
uitvoering plaats met moderne dans.

Uitgevoerde werken zijn onder andere ‘In C’ van Terry Riley. Dit werk wordt op 
donderdagavond 5 juli uitgevoerd door een orkest van RICK, in samenspel met de 
beiaard.  Deze compositie werd geschreven in 1964 en duurt ca. 45 minuten. Het klinkt als 
een grote golf van geluid die steeds een beetje verandert, zoals  luidklokken van een kerk. 
Voor de stad een moment om even ademloos  stil te staan, voor de kinderen een unieke en 
leerrijke ervaring! Het orkest zit in de kerk maar is  ook via de toren in de binnenstad te 
horen door de luidsprekers. 

Heel speciaal zijn de theatervoorstellingen die in de middeleeuwse gewelven van de St. 
Martinuskerk worden gegeven. Een prachtiger locatie is  nauwelijks voor te stellen. Voor 
meer informatie daarover, zie pagina drie. Verder zijn er de traditionele concerten die elk 
jaar terugkomen zoals  het concert met Limburgse muziek op woensdag 4 juli. Tijdens 
Bospop op 7 juli worden de Rolling Stones  muzikaal in het zonnetje gezet die in de tweede 
week van juli hun 50-jarig jubileum vieren. Voor elk wat wils dus... komt u luisteren?
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Open Toren Dagen
Een speciale traditie vormen de zogenaamde Open 
Toren Dagen. U kunt dan de 78  meter  hoge 
Martinustoren beklimmen en genieten van een 
adembenemend uitzicht. Bovendien zijn in de toren 
diverse objecten ten toon gesteld. Een nieuwe 
attractie is het glazen dak dat uitzicht biedt op de 
zware luidklokken van de kerk.

De toren van de monumentale St. Martinuskerk in het 
hartje van Weert is  ook dit jaar regelmatig te beklimmen, 
op de volgende data:

	 07 juli	 	 met beiaardbespeling 	
	 14 juli	 	 met beiaardbespeling 
	 21 juli	 	 met beiaardbespeling
	 28 juli	 	
	 04 augustus 	 met beiaardbespeling
	 11 augustus 	 met beiaardbespeling
	 18 augustus 	 met beiaardbespeling
	 25 augustus 	
	 08 september 	 Open Monumentendag
 09 september   Open Monumentendag  

De beiaardbespelingen tijdens Open Toren 
Dagen beginnen om 14.30 uur, m.u.v. het concert 
op 4 augustus (15 uur). In de bovenste ruimte 
van de toren zijn de beiaardbespelingen live op 
een videoscherm te volgen. Dus ook met slecht 
weer is het torenbezoek een aanrader!

Gastbeiaardier uit USA
Op zaterdagmiddag 4 augustus om 15 uur zal de 
beiaard worden bespeeld door de beroemde 
Amerikaanse  beiaardier John Gouwens. Hij brengt 
een programma van vier eeuwen originele beiaard-
muziek.

John Gouwens  is  sinds  1980 organist en beiaardier van 
de Culver Military Academy/ Culver Girls  Academy. Hij 
studeerde beiaard bij Albert Gerken aan de Universiteit 
van Indiana en behaalde diploma’s  aan de universitei- 
ten van Michigan en Kansas. Hij is  zeer actief binnen de 
Guild of Carillonneurs  in North America (GCNA), 
verzorgde vele muziekuitgaven, organiseerde congressen 
en won diverse prijzen. Zijn beiaard en orgelspel zijn 
meerdere malen op CD vastgelegd. In zijn programma’s 
vormt een improvisatie meestal een vast onderdeel. 

Chinees concert
Een delegatie uit de Chinese miljoenenstad Hangzou wordt 
op woensdagmorgen 11 juli toegespeeld door de Weerter 
Beiaard. Samen met koperblazers  vanaf de toren en de 
Weerter stadsschutte Sinte Catherina op de Markt brengen 
de klokken van de beiaard een aubade aan onze Chinese 
gasten. Op het programma staat onder meer een stuk uit de 
opera ‘Turandot’ van Puccini. De muzikale aubade begint 
om 9.15, het gehele concert duurt tot 10 uur. 
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IN MEMORIAM GERARD STULTIENS

Na een noodlottige val in de Martinustoren hebben wij op 
17 maart 2012 afscheid moeten nemen van Gerard Stultiens. 
Gerard was een gouden vrijwilliger, betrokken bij 
de Stichting Martinus Monument, het Beiaardcomité, de Commissie 
Open Toren dagen en de Kerkenwacht.

Allemaal  danken we Gerard voor zijn tomeloze inzet. 
Hij was technisch onderlegd en kundig op veel terreinen. 
Niet kennen of  niet kunnen bestond bij hem niet. 
Als het er iets niet was of  gemist werd dan maakte hij het of  vond 
het uit.

Hij begon gewoon aan de klus, tot het einde ...

Vergeten doen we hem niet.

We wensen zijn vrouw Maria en de kinderen veel sterkte bij het 
verwerken van dit plotselinge en zware verlies.
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Van 30 juni tot en met 7 juli a.s.

Weert in teken van  
Achtste Beiaardfestival

Zaterdag 30 juni, 15 uur: Hoog van de Toren
	 De beiaard speelt samen met koperblazers, in dit geval 
de Kepel Gootgemootj. Een vrolijke opening van het festival!

Maandag 2 juli, 15 uur: Limburgs concert
	 Een traditie vanaf het eerste beiaardfestival: het concert 
met bekende Limburgse liedjes, maar ook originele composities 
voor beiaard van Limburgse componisten.

Dinsdag 3 juli, 20 uur: Vriendenconcert!
 De romantische klanken van een cello, bespeeld door 
Marie-José Didderen. Samen met de warme klank van de 
beiaard, bespeeld door stadsbeiaardier Frank Steijns, worden 
romantische klassiekers  als  ‘De Zwaan’ uit het Carnaval van de 
Dieren en de meeslepende ‘Vocalise’ van Rachmaninov 
uitgevoerd. 

Tijdens  het laatste stuk, ‘Metamorphosen II’ van de 
Amerikaanse (film)componist Philip Glass, vind er een 
gepassioneerde voorstelling plaats  door een dansgroep  van 
RICK onder leiding van docente en choreografe Marie Louise 
Bentlage. 

De tuin van de Birgittinessen is  geopend vanaf 19 uur, het 
concert begint om 20 uur. Er is  een toelichting op het 
programma, en na afloop een gezellige borrel met alle musici en 
de Vrienden van de Beiaard.

Woensdag 4 juli, 15 uur: Hommage aan Jef Denijn
 Jef Denijn, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren, 
was  de grondlegger van de hedendaagse beiaardkunst en 
oprichter van de eerste beiaardschool ter wereld, in Mechelen 
(B). Tijdens  zijn beiaardconcerten in de jaren twintig van de 
vorige eeuw stonden er soms  20.000 luisteraars  onder de toren 
en er werden extra treinen ingezet vanuit Antwerpen en 
Brussel. Vandaag speelt Frank Steijns  het complete 
beiaardoeuvre van Jef Denijn: romantische, haast suikerzoete 
muziek met heerlijk lange melodieën.

Donderdag 5 juli, 19 uur: Terry Riley’s ‘IN C’
 Stelt u zich het luiden van honderd klokken tegelijk 
voor: allemaal in eenzelfde tempo, maar bijna nooit synchroon. 
De verschuivingen die in het klankbeeld plaatsvinden zijn 
fascinerend. Zo is  ongeveer de atmosfeer van Terry Riley’s  ‘IN 
C’. De compositie staat in de toonsoort C, musici spelen 
allemaal kleine motiefjes  en herhalen die, waardoor een grote 
golf van muziek ontstaat die, door het ontbreken van een 
dirigent, zijn eigen dynamiek volgt. Boeiend om te spelen, en 
fascinerend om naar te luisteren!!  Te beluisteren in de St. 
Martinuskerk, toegang gratis, maar het concert is  ook buiten te 
volgen op de terrassen van de Markt. 

Vrijdag 6 juli, 15 uur: 	Dancing Bells
 Vooruitlopend op Bospop een programma met louter 
dansmuziek. Werd er vroeger gedanst op het Menuet en de 
Gaillarde en later op de wals  en de tango, in de laatste jaren 
heeft de dansmuziek sinds  de disco ook niet ‘stilgezeten’. Alle 
verschillende dansen door de eeuwen heen komen in dit 
concert aan bod, de toren zal swingen vanmiddag!

Zaterdag 7  juli, 15 uur: Bospop – Stones and Bells
	 Terwijl de bossen rondom Weert zinderen van de 
dreunende popmuziek-klanken, galmt diezelfde muziek ook 
van bovenaf over de stad heen. Een speciale hommage wordt 
gereserveerd voor muziek van de Rolling Stones, die deze week 
hun 50e verjaardag vieren! 

Still no Satisfaction na al dit muzikaal spektakel? Geen nood. 
There is  more! Vorig jaar kwam in samenwerking met het 
Munttheater de veelbesproken uitvoering van ‘Canto Ostinato’ 
met vier piano’s  en beiaard tot stand. Ook dit jaar is  een 
speciale voorstelling op poten gezet, samen met het 
Munttheater. Drie pas afgestudeerde theatermakers, Menno 
Neus, Sam Koppenol en Sarah Evers, sloten zichzelf een 
week lang op in de monumentale gewelven onder het dak van 
de kerk, met enkel de spannende dichtbundels  van de Engelse 
poëet Edgar Allan Poe. Hij schreef onder andere het gedicht 
‘The Bells’, maar ook ‘De Duivel in het Belfort’. De drie 
theatermakers  lieten zich door deze ruimte en de teksten 
inspireren tot een spannende voorstelling, die u zal doen 
huiveren maar ook lachen!

Een absolute aanrader om eens  een theatervoorstelling bij te 
wonen op een unieke locatie. Een mooier decor dan de 
eeuwenoude gewelven zou zelfs  in het theater niet mogelijk 
zijn! Er kunnen slechts  20 mensen per voorstelling aanwezig 
zijn, telefonisch reserveren is  dus  een vereiste. Voor data en 
tijden van de voorstellingen kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met het Munttheater: (0495) 513575. Er staat in 
ieder geval twee voorstellingen gepland op dinsdag 
voorafgaand aan het Vriendenconcert. Een kaartje kost 5 euro,  
Vrienden van de Beiaard hebben op vertoon van de 
nieuwsbrief  gratis toegang. 

De gewelven zijn uitstekend te bereiken via een wenteltrap. 
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de voorstelling voor 
mindervaliden helaas minder geschikt is.
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Het 8e Weerter Beiaardfestival 2012 kon tot stand 

komen met steun van: 

VRIENDEN VAN DE BEIAARD




