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VRIENDENCONCERT

Op dinsdag 25 juni wordt in 
de tuin van de 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 stads-
beiaardier Frank Steijns in 
samenspel met   twee 
getalenteerde Limburgse 
trompettisten: Roger Diederen 
(bekend van de Limburgse 
band ‘Schintaler’ en het 
orkest van André Rieu) en 
zijn 12-jarige zoon Romano 
(winnaar Prinses Christina 
Concours en de Talent van 
Limburg Award). 

Op het programma staan 
gevarieerde werken, van 
klassiek tot Kyteman. Het 
concert begint om 20 uur, 
toegang vanaf 19 uur. En 
voor de vrienden en hun 
introducees is de 
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Muzikaal talent blaast hoog 
van de toren tijdens 

Beiaardfestival
Tijdens het komende Beiaardfestival heeft het 
Beiaardcomité St. Martinus Weert letterlijk 
klinkende namen uitgenodigd om samen met de 
Weerter stadsbeiaardier Frank Steijns speciale 
beiaardconcerten te verzorgen. Op het programma 
staat onder meer een jazz-concert met Dorona 
Alberti, zangeres van de bekende jazzband ‘Gare 
du Nord’ en een concert door het 12-jarige ‘Talent 
van Limburg’ Romano Diederen, die samen met 
zijn vader (trompettist bij de Schintaler en het 
orkest van André Rieu) op zijn trompet letterlijk 
hoog van de toren zal blazen.

Al generaties lang genieten toeristen en Weertenaren 
van de bronzen klanken die de Weerter Beiaard over 
de markt en de straten in de binnenstad uitstrooit. De 
beiaard in de Martinus-toren, die wordt beschouwd 
als een van de beste en mooiste carillons van Europa, 
is in de loop der jaren een onlosmakelijk onderdeel 
van de Weerter cultuur geworden. 

Stadsbeiaardier Frank Steijns heeft daar vanaf zijn 
aantreden als beiaardier in 1994, samen met het 
beiaardcomité, steeds aan gewerkt. "De beiaard was 
in vroeger tijden de radio van het volk, waar mensen 
de hits van dat moment konden beluisteren. Aan de 
beiaard kun je horen wat er leeft in de stad. We 
streven in Weert ernaar de beiaard bij zoveel mogelijk 
mensen bekend te maken. Tijdens de bespelingen op 
zaterdag, maar ook tijdens het jaarlijkse beiaard-
festival wordt met een populaire programmering een 
breed publiek aangesproken, soms trekken we extra 
aandacht door samenspel met andere 
instrumenten.”
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(lees verder pagina 2)

Vrienden van de Beiaard
 

Het beiaardcomité dankt voor de ondersteuning bij de organisatie van het beiaardfestival haar partners:
de Gemeente Weert & RICK, Regionaal Instituur Cultuur- en Kunsteducatie

en 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.

De 12-jarige Romano Diederen heeft sinds september 2006 trompetles. Sinds september 2011 zit hij in de Jong Talenten Klas 
op het conservatorium te Maastricht, waar hij klassiek trompet studeert bij Theo Wolters. Sindsdien studeert hij bij Richard 
Didden lichte muziek. Natuurlijk leert Romano ook veel van zijn vader Roger Diederen die met hem menig muzikaal uurtje 
doorbrengt. Romano won de afgelopen jaren elk concours dat in Limburg voor trompet bestaat: het solistenconcours Stichting 
Opmaat in 2010 en 2012, het Lei Extra solistenconcours te Hulsberg in 2012 en het Hubert Hermens solistenconcours in 2012 
en 2013. Daarnaast was hij finalist bij het Prinses Christina Concours Regio Zuid 2 in 2012 en 2013, Limburgs en Nederlands 
kampioen in de Jeugddivisie 2012 én winnaar van de talentenjacht “Het Talent van Limburg” in 2012. Romano speelt in 
augustus van dit jaar als solist op het Kinder Prinsengrachtconcert te Amsterdam.

Roger Diederen stamt uit een muzikale familie, al op jonge leeftijd leerde hij de beginselen van het bugel spelen van zijn 
vader. Al snel deed hij mee aan solistenwedstrijden en kwam regelmatig als winnaar van het hele concours naar huis.
Hij studeerde trompet en hafa-directie aan het Maastrichts Conservatorium bij Theo Wolters. Roger speelt, net als zijn zoon, 
met hetzelfde gemak klassiek als lichte muziek. Hij is onder meer verbonden aan de Brassband Limburg, de Schintaler en het 
Johann Strauss Orkest van André Rieu.

Open Toren Dagen 2013

Een speciale attractie 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. 
De Open Toren Dagen, die door vrijwilligers worden georganiseerd, zijn jaarlijks een favoriet uitje. Het is overigens een hele 
klim naar boven: 131 hardstenen, 55 houten en 35 gietijzeren treden moeten gepasseerd worden alvorens men kan genieten 
van een prachtig uitzicht. Vanaf een hoogte van zo’n 50 meter kan men bij helder weer vele kilometers ver kijken.

De toren is op de volgende dagen geopend: 6,  13, 20, 27 juli en 3, 10 & 17 augustus. Tevens is de toren geopend op Open 
Monumentendag 14 en 15 september. Nadere informatie is te verkrijgen via tel. 0495-536152.
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Van 18 tot en met 29 juni a.s.

Weert in teken van  9e 
Beiaardfestival

In de achter ons liggende jaren heeft Weert met zijn 
Beiaardfestivals internationaal naam en faam opgebouwd. 
Dit jaar wordt het negende 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.

PROGRAMMA (*)

Dinsdag 18 juni, 12.00 uur: 
Concert voor de heer Raatjes

Het Weerter Beiaardfestival opent traditioneel op 18 juni met 
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. 18 Juni is zijn verjaardag maar het is ook de 
dag waarop in 1815 Napoleon in een veldslag bij Waterloo 
definitief werd verslagen.

Vanaf 1816 werd door een aantal Europese landen 18 juni als 
een nationale feestdag gevierd. Europa was op 18 juni 1813 
immers verlost van deze ‘verwoester van Europa’ zoals hij 
door tegenstanders werd genoemd. In Nederland was 18 juni 
- Waterloodag  - daarom jaarlijks een nationale feestdag, tot 
aan de Tweede Wereldoorlog toe. In de 19e eeuw waren de 
carillons in Nederland, tijdens de culturele crisis die gepaard 
ging met de opkomst van de industriële revolutie, in 
vergetelheid geraakt.  Het jaar 1913 zou in deze beweging een 
keerpunt ten goede worden. In dat jaar had het bestuur van de 
‘Nationale Vereeniging voor den Volkszang’ besloten, 
gemeentebesturen die een beiaard beheerden per brief voor te 
stellen, op de Waterloodag alle Nederlandse klokkenspelers 
een bespeling te laten geven ter herdenking van de Slag bij 
Waterloo én ‘100 jaar Neêrlands Onafhankelijkheid’. Dit 
betekende een revival van de nederlandse carillons en vijf jaar 
later werd de Nederlandse Klokkenspel Vereniging opgericht, 
die nog steeds symbool staat voor een levendige nederlandse 
beiaardcultuur.

Honderd jaar na dato geeft Frank Steijns een concert in deze 
traditie, met overwegend nederlandstalig repertoire van 
vroeger en nu. Niet toevallig is dit ook de muziekkeuze van 
de mecenas van de Weerter beiaard, de heer E.S. Raatjes. 
Traditiegetrouw wordt de grootste klok van de kerk, de 
‘Bourdon du Bonheur’ geluid om twaalf uur ’s middags. 
Aansluitend volgt de bespeling van de beiaard.

Donderdag 20 juni 19.00 uur (*)
Concert met Schutterij St. Sebastianus Laar. 

Schutterij Sint Sebastianus Laar blaast hoog van de toren, 
begeleid door stadsbeiaardier Frank Steijns. Aansluitend geeft 
de schutterij een koopavond-concert op de Markt.

Zaterdag 22 juni, 14.30 uur 
Jazz-standards op beiaard met zang en gitaar

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.

Maandag 24 juni, 15.00 uur
Limburgs concert

Traditiegetrouw op de tweede maandag van het Weerter 
Beiaardfestival een concert met Limburgse muziek. Een 
jaarlijks succes. 

Dinsdag 25 juni , 20.00 uur  (inkom vanaf 19 uur)
Vriendenconcert 

Het jaarlijkse Vriendenconcert dat door het Beiaardcomité 
wordt aangeboden aan de ‘Vrienden van de Beiaard’.  De 
Limburgse trompettist Romano Diederen (twaalf  jaar oud) 
won vorig jaar het Prinses Christina Concours en de ‘Talent 
van Limburg Award’ tijdens het Maas en Muziek festival. 

Hij speelt samen met zijn vader Roger Diederen (tevens 
bekend Limburgs trompettist) een speciaal gearrangeerd 
programma in samenspel met beiaard.  Ze brengen onder 
meer klassieke stukken ten gehore, maar ook bekende 
nummers als ‘Il Silencio’ en zelfs muziek van de Nederlandse 
popmuzikant Kyteman: voor elk wat wils dus. Na het concert 
is in de tuin van de Birgittinessen aan de Maasstraat 
gelegenheid de muzikanten te ontmoeten.

Woensdag 26 juni, 15.00 uur 
Terry Riley’s in C - Concertzaal van RICK

Stelt u zich het gelijktijdig luiden van honderd klokken voor.: 
allemaal in eenzelfde tempo maar bijna nooit synchroon. De 
verschuivingen die plaats vinden in het klankbeeld zijn 
fascinerend. Zo ongeveer is de atmosfeer van Terry Riley’s ‘In 
C’. De compositie staat in de toonsoort C. De musici spelen 
allemaal kleine motiefjes en herhalen die waardoor een grote 
golf van muziek ontstaat. Door het ontbreken van een dirigent 
volgt de muziek zijn eigen dynamiek. Op verzoek van 
docenten en leerlingen zelf wordt dit concert uit het 
beiaardfestival 2012 herhaald! Frank Steijns bespeelt een 
digitaal carillon in de concertzaal van RICK samen met 
leerlingen van de muziekschool.

Zaterdag 29 juni , 15.00 uur - Marktbespeling 
Feestelijke muziek ter afsluiting van het Beiaardfestival.
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(*) in verband met weersomstandigheden e.d. zijn wijzigingen in de programmering voorbehouden)

(vervolg van pagina 1)

“Elk jaar wordt een rondleiding gegeven aan honderden 
middelbare scholieren uit Weert en omgeving.  Ze dienen 
verzoeknummers in en luisteren voortaan met heel andere 
oren naar dat voor hen eerder zo onbekende instrument. Met 
al deze projecten zijn we trendsettend, veel projecten uit het 
Weerter beiaardfestival vonden inmiddels navolging in 
andere steden. We merken echt dat de beiaard leeft onder de 
mensen. Niet voor niets nam Dagblad de Limburger vorige 
zomer in een artikel de Weerter beiaard op in het ABC van 
zaken die iedereen die Weert aandoet zou moeten leren 
kennen."

Tijdens het komende beiaardfestival, van 18 t/m 29 juni, wil 
het beiaardcomité deze trend verder uitbouwen. Frank Steijns 
vond hierbij steun bij Emile Florack, naast de nieuwe 
directeur bij RICK (het regionaal instituut voor culturele en 
kunstvorming) inmiddels ook de nieuwe voorzitter van het 
beiaardcomité. 

Emile Florack: "Het dit jaar geheel vernieuwde beiaard-
comité zet voortaan in op cultuurparticipatie. Dat betekent 
dat we mensen niet alleen passief -als luisteraar- willen 
bereiken maar voornamelijk ook actief:  meespelend, 
meedenkend en meelevend. Tijdens het komende 
beiaardfestival zullen groepen getalenteerde amateurmusici 
samenspelen met de beiaard, zoals de muzikanten van de 
schutterij St. Sebastianus uit Laar en een symfonisch orkest 
bestaande uit muziekschool-leerlingen van RICK. Tijdens het 
vriendenconcert zal een uitzonderlijk jong muzikaal talent 
samenspelen met de Weerter beiaard: de 12-jarige trompettist 
Romano Diederen die vorig jaar tal van prijzen won 
waaronder de eerste prijs in het Prinses Christina Concours 
en de Talent van Limburg Award 2012. Later dit jaar willen 
we ook beeldende kunst bij de beiaard betrekken. Binnen 
RICK wordt een workshop georganiseerd waarbij zowel 
kinderen als volwassenen zich door de beiaard laten 
inspireren tot het maken van een kunstwerk over de beiaard. 
Deze werken worden tijdens het beiaardfestival 2014 in de 
toren geëxposeerd."

Naast het betrekken van amateurs bij de beiaard zijn ook dit 
jaar weer een paar 'klinkende' namen aangetrokken, 
muzikale zwaargewichten die het beiaardfestival extra cachet 
geven. Emile Florack vervolgt: "Twee jaar geleden kregen we 
zoveel goede reacties op een jazz-concert met zang, beiaard 
en gitaar dat we besloten het te herhalen, dit jaar met de 
Limburgse zangeres Dorona Alberti. Zij is bij het grote 
publiek bekend als zangeres van de band Gare Du Nord. De 
gitaar wordt gespeeld door Joep van Leeuwen, hoofdvak 
docent gitaar aan het Conservatorium Maastricht. Samen met 
onze stadsbeiaardier zullen zij de toren laten swingen, zoveel 
is zeker. Een van de vele aanraders tijdens een rijkgevuld 
muzikaal festival. Het beiaardcomité hoopt u tijdens het 
Beiaardfestival bij een of meer van de concerten te mogen 
begroeten. De beiaardconcerten zijn prachtig te beluisteren op 
de terrassen van de Markt of de Oude Schut, of het dakterras 
van La Place, onder het genot van een drankje en hapje. We 
wensen u veel luistergenot toe!"

Weerter stadsbeiaardier 
promoot beiaard wereldwijd

Het mobiel carillon van Frank Steijns bestaat uit 43 bronzen 
klokken die via een traditioneel stokkenklavier kunnen 
worden bespeeld. Het speciale design maakt het mogelijk in 
elke mogelijke ruimte, binnen of buiten, ermee op te treden. 
Het is inmiddels Franks tweede mobiel carillon: het eerste 
werd in 2009 door bronsdieven gestolen. Tijdens 
Koninginnedag 2011 werd het nieuwe  mobiele carillon in 
aanwezigheid van H.M. Koninging Beatrix voor het eerst 
gepresenteerd op de Markt in Weert. Het is een uitgelezen 
instrument om de beiaardcultuur toegankelijk te maken voor 
mensen die er normaal niet mee in aanraking zouden komen. 
Zo wordt het gebruikt voor educatieve projecten en speciale 
concerten.

In het seizoen 2013-2014 heeft André Rieu het carillon als 
vast onderdeel in zijn wereldtournee opgenomen. Op het 
programma staan twee composities die speciaal voor carillon 
en orkest zijn gearrangeerd: het Concerto d’Aranjuez en 
‘Circus Renz’. Daarmee zorgde de Weerter stadsbeiaardier 
voor een primeur in verschillende wereldsteden: in steden als 
Londen, Parijs,  Los Angeles,  Rio de Janeiro en Santiago de 
Chili klonken er zo voor het eerst in de geschiedenis de 
klanken van een oer-Nederlands carillon. 

Een stuk cultuurpromotie van onze streek over de gehele 
wereld!
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Nieuwe samenstelling Beiaardcomité

Het Weerter Beiaardcomité heeft eerder dit jaar een 
nieuwe impuls gekregen, nadat de leden Hub Kremers 
en Mart Bukkems, die het beiaardcomité de afgelopen 
jaren samen vormgaven, hadden aangegeven niet meer 
beschikbaar te zijn. Op initiatief van deken Hans 
Franken en Emile Florack, de directeur van RICK, werd 
een nieuw comité geformeerd.

Het comité bestaat nu uit nieuwkomers Emile Florack 
(voorzitter), Frank Scheijmans (secretaris) en Toos van 
Spaendonck die namens het kerkbestuur zitting neemt 
in het comité. Dit drietal wordt aangevuld door Bèr 
Janssen die tot voor enkele jaren al actief was als 
comitélid. Ber heeft de hem bekende werkzaamheden 
van penning-meester weer op zich genomen. 

Frank Steijns tenslotte blijft als stadsbeiaardier adviseur 
van het Beiaardcomité. Daarnaast is hij de artistiek 
leider van het Beiaardfestival. 

Er is momenteel nog een vacature voor een PR-
functionaris. Geinteresseerden kunnen contact opnemen 
via weerterbeiaard@live.nl


