20 juni, 2006

Beiaardconcert Herentals
Donderdag 10 augustus 2006
20.00 uur
Beste Davidsfondslid,
Dank zij de stilaan legendarische gastvrijheid van bestuurslid Jeannine Berghmans-Beutels kunnen
we U terug uitnodigen tot het bijwonen van een zomers beiaardconcert. Wij worden ontvangen in de
gezellige binnentuin van het oude pand op de Grote Markt 32 (ingang langs de Koppelandstraat).
Deze activiteit staat open ook voor niet-DF leden, je kan dus gerust vrienden meebrengen.
Op het programma staan twee integrale pianosonates :
Pianosonate in A van W. A. Mozart
Pianosonate nr. 14 "Mondschein" van Ludwig van Beethoven
aangevuld met nog andere bekende werken Mozart
Tijdens en na het concert worden dranken en hapjes aangeboden ; hiervoor vragen wij een
bescheiden bijdrage van 3 voor DF leden en 4 voor niet-leden.
Na het concert is er gelegenheid tot napraten met de beiaardier.
Om ons toe te laten je in de beste omstandigheden te ontvangen : kan je vooraf een seintje geven bij
een van onderstaande bestuursleden vóór woensdagavond 9 augustus ?
Je wordt dan vanaf 20u00 verwacht ; einde om 22u00.
Beste groeten

Het klavier van de beiaard van Herentals.
In oktober 2005 werd, als primeur voor België, een nieuw
automatische speelwerk geïnstalleerd. In tegenstelling tot de
andere moderne speelwerken worden geen elektromagnetische
hamers gebruikt, maar wordt de beiaard bespeeld via het klavier.
Pneumatisch gestuurde druktoetsen die bovenop het klavier zijn
geïnstalleerd (zie plaatje) duwen de toetsen naar beneden,
waarbij beperkte dynamische verschillen mogelijk worden.
Uiteraard wordt tijdens de concerten de beiaard manueel
bespeeld.

Beiaard luisteraars zullen ook opgezet zijn met het
openluchtconcert op
donderdag 24 augustus vanaf 20.30 uur.
Speciaal uit Nederland komt een mobiele beiaard over, die op de markt wordt opgesteld, zodat de
klokken en de beiaardier zichtbaar zijn. Koen Van Assche speelt dan samen met An Van den Borre
(harp) en met Jozef Auer (fagot). Tijdens dit samenspel kan u de muzikanten in volle actie bekijken.
Harpiste An Van den Borre treedt als soliste op bij diverse orkesten.
Fagottist Jozef Auer (Hongarije) was eerst verbonden aan de nationale opera van Boedapest en
nadien als eerste solist fagot van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.
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