Herentals 19 juli 2018 - Beiaardconcert door Koen Van Assche
1. Uit "Premier livre de clavecin"
- La Malesherbe
2. Dieren in de muziek
a) La Poule, uit Suite in G
b) Selectie uit "Carnaval des animaux"
- Introduction et marche royale du lion
- Le Cygne
- Fossiles

Claude Balbastre (1724-1799)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Camille Saint-Saëns (1835-1921)

3. Mozart in brons
a) Romanza, uit pianoconcert nr 20 (KV 466)
b) Aria "Queen of the Night", uit De Toverfluit (KV 620)

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

4. Debussy herdacht (1918/2018)
a) Première Arabesque
b) Deuxième Arabesque
c) Clair de lune

Claude Debussy (1862 - 1918)

5. Chopin in brons
a) Mazurka, op 17 nr 4
b) Polonaise, op 10 nr 1

Frédéric Chopin (1810-1849)

6. Uit de romantiek
a) Uit Enigma-variaties: Adagio ("Nimrod")
b) Salut d'Amour Op.12

Edward Elgar (1857-1934)

Koen Van Assche (°1967) behaalde in 1986 het einddiploma aan de Koninklijke Beiaardschool "Jef
Denyn" te Mechelen. Hij is stadsbeiaardier van Herentals, Antwerpen, Lier en Turnhout. Tijdens
internationale beiaardwedstrijden won hij verschillende prijzen en zijn beiaardspel is te beluisteren
op verschillende CD's. Koen Van Assche concerteert regelmatig in de Europese beiaardlanden en in
de USA. Dit voorjaar gaf hij concerten en beiaardlessen in Canberra, Australië. Hij organiseert en
verzorgt reeds meer dan 20 jaar diverse klassieke concerten waarin de beiaard op een originele wijze
tot uiting komt in een samenspel met andere instrumenten. Sinds 2014 voert hij deze concerten uit
met een eigen mobiele beiaard, (www.bronzenpiano.com), een project van Anna Maria Reverté en
hemzelf. Deze beiaard was in 2017 te horen in de beroemde Sagrada Familia te Barcelona, in
samenspel met strijkorkest. Koen Van Assche is tevens voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging
en van de Beiaard Wereld Federatie. Hij is leerkracht beiaard aan de Mechelse beiaardschool, aan de
muziekacademie te Lier, en aan de kunsthumaniora te Turnhout.

