Juli 2010

De beiaard speelt zo schoon hij kan
 al 500 jaar !!!
Luistertuin
Beiaardconcert Herentals
donderdag 12 augustus 2010
20.00 uur
Beste Davidsfondslid,

Beiaardklavier van Herentals uit 1989

Het eerste - tot nu toe bekende - citaat over een beiaardklavier dateert van 1510 in Oudenaarde.
Vanaf dan kunnen we spreken van een muziekinstrument. Genoeg reden voor de vier
beiaardverenigingen in Europa (Nederland (NKV), Vlaanderen (VBV), Wallonië (ACW) en
Noord-Frankrijk (GCF)) om de handen in elkaar te slaan om de verjaardag van de beiaard te
vieren en dit instrument van de lage landen eens extra in de kijker te zetten.
In Herentals zijn de beiaardconcerten al jarenlang een vaste waarde en onderdeel van de Donderse
Dagen. Ook deze zomer gaan een aantal concerten door.
Dankzij de gastvrijheid van ons bestuurslid Jeannine Berghmans-Beutels kunnen wij dit jaar ook
opnieuw een concert bijwonen in akoestisch gunstige omstandigheden. De binnentuin van oud
huis Majoie vormt het stemmige kader waarin we, genietend van een hapje en een drankje, en van
goed gezelschap, de beiaardmuziek perfect kunnen beluisteren.
Na het concert is er gelegenheid tot napraten met de beiaardiers.
Het programma omvat dit jaar klassieke werken van Brahms, Liszt en Mozart, meer recente
muziek van Albéniz, Fauré en Kreisler en hedendaags werk van beiaardier Geert D’hollander.
Een aantal werken wordt vierhandig uitgevoerd.
Uitvoerders zijn
Koen Van Assche, beiaardier te Herentals, Turnhout en Leuven en bestuurslid van de
Vlaamse Beiaardvereniging
Anna María Reverté i Casas, fulltime-beiaardier van het “Palau de la Generalitat” te
Barcelona, zetel van de Catalaanse regering.
Om ons toe te laten je in de beste omstandigheden te ontvangen, vragen we je vóór
woensdagavond 11 augustus een seintje te geven aan de gastvrouw.
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@scarlet.be
Je wordt dan vanaf 20.00 u. verwacht (Grote Markt 32 ; ingang langs de Koppelandstraat) ;
einde omstreeks 22.00 u.
Het aantal luisteraars is, gezien de omvang van de tuin, beperkt tot een veertigtal.
Bijdrage in de catering: DF leden : € 4 ; niet-leden : € 6.
Beste groeten
De stad voorziet een publieke luisterplaats voor alle concerten, namelijk het buitenplein van cc
't Schaliken. Je kan er van de muziek genieten met minder omgevingslawaai.
Noteer misschien ook de andere concerten (om 20.30 uur) in je agenda:
• do 19 aug : Mobiele beiaard met Koen Van Assche en Anna María Reverté.
• do 26 aug : Mobiele beiaard met Koen Van Assche en Eliane Rodrigues (piano).
Zoektocht 2010 : Brugse Ommeland.
We zijn opnieuw van de partij, met de busjes, op zondag 22 augustus. Uitnodiging volgt nog.

