STICHTING
TORENMUZIEK MOORDRECHT
De Stichting Torenmuziek Moordrecht is opgericht om de
restauratie en uitbreiding van het carillon, in de zomer van 2011,
mogelijk te maken.
Doel van de Stichting is nu om het carillon een centrale plaats in
het culturele leven van Moordrecht te geven.
In de zomer van 2017 hebben we een mooi en gevarieerd
programma voor u samengesteld. Naast bespelingen van ons
concert-carillon door diverse beiaardiers vanuit het hele land,
worden ook verrassende samenspeelconcerten gegeven.
In dit boekje stellen we de muziekanten aan u voor en geven we
een overzicht van het complete programma.
We kunnen dit jaar ook niet voorbijgaan aan het vertrek van onze
beiaardier Maarten Siebel. Deze zomer treft u hem nog wel aan in het
programma, maar zijn verhuizing naar Berlijn maakt zijn bespelingen
op 'zijn' carillon steeds meer tot een zeldzaamheid.
We blijven zeker niet als wezen achter, want met veel genoegen
kunnen we u Midori Conneman uit Waddinxveen als onze nieuwe
vaste beiaardier voorstellen.
Stichting Torenmuziek Moordrecht Bank: NL44 RABO 0155.099.450
www.torenmuziekmoordrecht.nl
info@torenmuziekmoordrecht.nl
De Griend 5, 2841 SW Moordrecht tel: 06-53 65 61 67 KvK: 24475283
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Programma
Moordrechts Beiaard Festival 2017

Zaterdag 24 juni 14:00 uur Chardy van Riel uit Marken
Zaterdag 08 juli 14:00 uur Samenspel Midori Conneman
uit Waddinxveen en
Maarten Siebel uit Berlijn
Zaterdag 22 juli 14:00 uur David van Amstel uit Duitsland
Zaterdag 19 aug 14:00 uur Samenspel Richard de Waardt
en Dina Verheyen (zang) uit
Rotterdam
Zaterdag 02 sept 20:00 uur Familieconcert in de Dorpskerk
'Campana Consort' met Carillon,
Hobo, Piano, Cello en Balalaika
olv Boudewijn Zwart + speciale gast
Irma Zwart (Digital/Draw-Artist)
met aansluitend gezellig samenzijn
Zaterdag 09 sept 14:00 uur Samenspel Harmonie Kunst na
den Arbeid en Maarten Siebel
Zaterdag 23 sept 14:00 uur Gerda Peters uit Hillegom
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Op blz. 20 leest u waarom u uzelf en ons een plezier doe als u
donateur wordt van Stichting Torenmuziek Moordrecht.
Als u donateur wilt worden, zien we graag dat u daarvoor een
machtiging tekent.
Deze is op de website beschikbaar en kunt u tijdens concerten
afgeven of inleveren bij Bert van Straten, Oost Ringdijk 3c.
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Zaterdag 24 juni 2017 van 14:00 - 15:00 uur
Chardy van Riel
Soloconcert
Thema: Improvisaties
Chardy van Riel is een enthousiaste 17 jarige leerling beiaardier
uit Marken. Hij volgt een opleiding op de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort en krijgt les van Mathieu Polak. Hij
valt ook in voor bespelingen op het carillon in Amersfoort.
Sinds 2016 studeert Cardy op de vakschool voor Goud- en
Zilversmeden in Schoonhoven.
Chardy speelt verschillende improvisaties waarbij u zowel 'Merck
toch hoe sterck' als Kortjakje en de Appeltjes van Oranje voorbij
hoort komen.
Ook een klassiek Menuet van Bach en Marines Hymn van J.
Offenbach staan op het programma.
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Zaterdag 08 juli 2017 van 14:00 - 15:00 uur
Midori Conneman en Maarten Siebel
Samenspel Keyboard en Carillon
Thema: De Oostenrijkse / Duitse / Engelse wals
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een verrassend
samenspel van onze eigen beiaardiers Midori Conneman op de
beiaard en Maarten Siebel op de keyboard op het programma
staan.
Naast de "schönen blauen Donau" van Johan Strauß (Jr.) wordt
ook muziek uitgevoerd van de Duitser Arnoldo Sartorio en
Oostenrijker Anton Diabelli.
Midori en Maarten sluiten af met het pianoduet "Puck" van de
Engelsman Edgar Ford.
Graag stellen we de komende en gaande beiaardiers nader aan u
voor:
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Midori Conneman
Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren
Zij studeerde piano aan het Utrechts conservatorium en beiaard
aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort
Midori won in 2000 de 3de prijs in de Internationale
Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (België)
Midori heeft een eigen praktijk voor pianolessen in haar
woonplaats Waddinxveen en maakt sinds 2012 deel uit van een
duo piano/beiaard met shakuhachi (bamboe fluit)
Daarnaast speelt zij kamermuziek met diverse andere
instrumenten.
Midori is als freelance-beiaardier regelmatig te horen in andere
Europese landen en vervangt regelmatig in Gouda, Dordrecht en
Amsterdam.
Sinds 2016 is ze vaste beiaardier van Moordrecht
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Maarten Siebel
Maarten Siebel begon met pianoles op zijn vijfde verjaardag.
Toen, een paar jaar later, de organist van de locale kerk vertrok
mocht hij zondag’s de kerkdienst met het orgel begeleiden. Hij
had pianoles tot zijn 16-de. Maarten bleef voor zover studie en
buitenlandverblijf het toelieten de piano altijd trouw.
In Moordrecht kwam muziek weer in volle hevigheid op de
agenda middels begeleiden, de rol van organist en zijn eigen koor
Musica Quinta. Toen in 2009 de plaatselijke beiaardier Charlotte
Stoutjesdijk na 45 jaar het trappenlopen te machtig werd, nam
Maarten het bespelen van het carillon van haar over.
Altijd moest muziek ondergeschikt zijn aan zijn baan bij UNESCOIHE als docent milieubeheer. Echter, vanaf zomer 2017 zijn die
rollen omgedraaid – docent speelt hij nu als het bezig zijn met
muziek dat toelaat.
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Zaterdag 22 juli 14:00 - 15:00 uur
David van Amstel
Soloconcert
Thema: een muzikale reis door Europa
Italie, Duitsland, Belgie, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk

David van Amstel (Amsterdam, 1970) werd op een steenworp
afstand van de Westertoren geboren. Zo kreeg hij de carillonklanken met de paplepel ingegoten. Toch waren er een aantal
omzwervingen nodig, voordat hij met het beiaardspel begon.
David studeerde eerst klarinet aan het Hilversums
conservatorium. Hij specialiseerde zich in de klezmermuziek - de
muziek van de Oost Europese joden - en speelde 17 jaar lang als
vaste klarinettist in "Klezmer Ensemble Nigunim".
In 2004 richtte David "Duo Doorgedraaid" op. Een duo dat zich
toelegde op de combinatie van muziek en mimespel. Hier
speelde David 10 jaar lang, waarbij hij zich tijdens zijn spel
op klarinet (en ook op zingende zaag) liet vergezellen door een
handdraaiorgel.
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Zowel voor "Nigunim" als voor "Duo Doorgedraaid"
componeerde en arrangeerde David veel muziek. Met beide
ensembles maakte hij verschillende CD-opnames.
In de zomer van 2015 is hij begonnen met beiaardlessen bij
Boudewijn Zwart aan het Carillon Instituut Nederland te
Dordrecht.
In het dagelijkse leven is David kinderverpleegkundige in een
team dat thuis kinderen met een ongeneeslijke ziekte begeleidt.
Momenteel woont en werkt David in Duitsland. Hij verzorgt
geregeld bespelingen op de carillons van o.a. Frankfurt en
Wiesbaden.
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Zaterdag 19 augustus 14:00 - 15:00 uur
Richard de Waardt en Dina Verheyen (zang)
Samenspel
Thema: Frankrijk
Terwijl Dina zingt vanaf de torentrans begeleidt
Richard haar vanaf het carillon.
Dina zingt verschillende Franse chansons van Jacques Brel en
Edith Piaf en u hoort muziek van Gabriel Fauré en Claude
Debussy.
Dina en Richard zijn gelukkig getrouwd, met drie kinderen. Ze
vinden het geweldig om samen muziek te maken. Met hun
ensemble "Kampa Kampa" spelen ze tango's, wereldmuziek en
eigen(zinnige) muziek.
Ze brengen muzikale sprookjes en fabels tot leven in
klokkentorens en theaters in de lage landen voor jong én oud.
Als beiaardiers spelen ze ook graag samen en ze hebben al vele
bijzondere projecten ondernomen, zoals het muzikale sprookje
Peer Gynt tot leven brengen in klokkentorens in Nederland en
België. Dit jaar toeren ze rond met Reinaart de Vos. Dina is
verbonden als lerares aan de Mechelse beiaardschool en Richard
is stadsbeiaardier van Rotterdam.
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Richard de Waardt is in 1982 geboren te Maassluis.
Hij studeerde aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te
Mechelen en behaalde het einddiploma met grote
onderscheiding in 2010. Sinds 2012 is hij stadsbeiaardier van
Rotterdam. Richard won verschillende (eerste) prijzen op
internationale beiaardwedstrijden en geeft regelmatig
beiaardconcerten in binnen- en buitenland, waaronder de
Scandinavische landen en de VS. In Rotterdam neemt Richard de
klokken graag mee op avontuur. Zo speelde hij bijvoorbeeld
samen met Eric Vloeimans en het New Rotterdam Jazz Orchestra
in concertgebouw De Doelen. Iedere zomer is er een waaier aan
activiteiten te beleven rond de Rotterdamse klokkentorens.
Als accordeonist speelt Richard in de groep "Kampa Kampa!" Ze
brengen muziek die swingt, ontroert, beweegt en leeft. Zie
www.kampakampa.com. Eigen repertoire wordt afgewisseld met
wereldmuziek, tango's, chansons en luisterliedjes.
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Dina Verheyden (1982) ontplooide zich als muzikante aan de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Vilvoorde.
Ze leerde er klarinet, orgel en solozang en was al jong actief in de
Harmonie van Hofstade en in het O.L.Vrouwkoor te Mechelen.
Als dertienjarige raakte ze in de ban van de beiaard en vatte haar
studie aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen aan.
Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde ze haar Master
Solo zang en voltooide er tevens de Lerarenopleiding. In 2007
behaalde ze het diploma 'Beiaardier' aan de Koninklijke
Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen.
Dina volgde verschillende cursussen over oude muziek, maar ook
over volksmuziek, folk en tango. Ze is zanglerares in Duffel
aan ‘de Kunstfabriek’ en coacht er het Vocaal Ensemble Oude
Muziek. Sinds enkele jaren is Dina verbonden aan de
beiaardschool te Mechelen als docente voor beiaard en
verschillende andere vakken. Ze dirigeert er ook het
handbellenkoor van de beiaardschool, 'Akabella'.
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Zaterdag 02 september 20:00 - 21:30 uur
Feestelijk Familieconcert
in de Dorpskerk
Het Campana Consort
onder leiding van

Boudewijn Zwart
(Carillon – Hobo – Piano – Cello – Balalaika)
Speciale gast: Irma Zwart (Digital/Draw-Artist)

Thema: Rusland

Naast meeslepende Russische muziek, staat in het programma
centraal de uitvoering van ‘De Schilderijen-tentoonstelling’ van
de Russische componist Modest Moessorgski (1839-1881).
Moessorgski schreef het werk, bestaande uit 16 stukken voor
piano, naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling
van het werk van Viktor Hartmann.
De musici van het Campana Consort hebben gezamenlijk de
pianoversie aangepast aan de bezetting van het ensemble. Niet
eerder klonk het werk op deze manier.
Digital/Draw-Artist:
De jonge kunstenares Irma Zwart uit Den Haag, legt zich naast
traditioneel tekenen met potlood en papier toe op de techniek
van ‘Digital Drawing’. Zij heeft zich door de
Schilderijententoonstelling van Moussorgski laten inspireren
door het digitaal tekenen van een tiental schilderijen die haar
persoonlijke weergave zijn op wat zij bij de muziek en de
onderwerpen voelt. Tijdens de uitvoering van de Tentoonstelling,
zullen de digitale schilderijen vertoond worden.
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De Musici:
Het Campana Consort is opgericht door Boudewijn Zwart.
Steeds staat in de programmering het beiaardspel centraal
(‘Campana’ is het Italiaanse woord voor ‘Klok’). Het ensemble
bestaat uit Vladimir Skliarenko (hobo), Elena Lelchuck (piano),
Alexander Paperny (balalaika), Judith Groen (cello) en Boudewijn
Zwart (kamerbeiaard). Zij brengen een wervelend programma
met toegankelijke muziek, waarin klassieke muziek de boventoon
voert, maar waar ook uitstapjes worden gemaakt naar
volksmuziek.
Vladimir Skliarenko uit Rusland, studeerde hoofdvak hobo aan
het conservatorium te Saratov en behaalde zijn diploma met de
hoogste onderscheiding. Zijn naam staat als één van de weinige
studenten gebeiteld in de marmeren muur van het beroemde
conservatorium dat door Rachmaninoff werd ingewijd.
Aanvankelijk begon hij als hoboïst bij het Russisch
Philharmonisch orkest, maar
dankzij succesvolle soloconcerten, werkte hij lange
tijd als zelfstandig musicus en
reisde hij over heel de wereld
met als trouwe metgezel zijn
onafscheidelijke hobo.
Elena Lelchuck uit Rusland, studeerde hoofdvak piano en
clavecimbel aan het conservatorium te Saratov. Al vroeg ging
haar interesse vooral uit naar het begeleiden van andere musici.
In die hoedanigheid werd zij opgenomen in het Russisch Barok
Ensemble ‘Trio Sonate’ en specialiseerde zij zich in het
clavecimbelspel. Momenteel geeft zij les in piano-methodiek aan
het conservatorium te Saratov .
15

De in Duitsland wonende Alexander
Paperny is een pionier op de balalaika.
Dit van oorsprong Russisch
muziekinstrument heeft een
driehoeksvorm en wordt met slechts
drie snaren bespeeld. Paperny heeft
met zijn Russisch ensemble “JazzBalalalika” van 1988 tot 1998 grote
successen geboekt en talrijke cd’s
opgenomen. Hij heeft het instrument
uit de volksmuzieksfeer gehaald. Met
grote virtuositeit laat hij horen dat de
balalaika ook ingezet kan worden bij
uitvoeringen van klassieke muziek.
Judith Groen behaalde
haar Bachelor of music
with Honours (2011) bij
Timora Rosler, en
studeerde daarna verder
aan het Koninklijk
Conservatorium van
Antwerpen bij Justus
Grimm. Zij behaalde haar
Master of Music with
honours (2014). Judith
speelt mee in de rockband Navarone acoustic. Zij soleerde met
het strijkorkest van het conservatorium van Antwerpen.
Als cellodocente werkte Judith in het Leerorkest Amsterdam
Noord voor groep 5, 6 en 7 en was performer voor MEMO.
Momenteel geeft ze cello les op het Muziekpakhuis in
Amsterdam.
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Boudewijn Zwart studeerde piano aan het conservatorium te
Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te
Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier van o.a. Gouda, Amsterdam en
Dordrecht. Daarnaast is hij werkzaam als organist, pianist en
componist. Met zijn zelf ontworpen rijdende carillon toert hij
heel Europa door en treedt hij op met diverse muziekensembles.

Het feestelijk familieconcert belooft evenals vorig jaar weer
wervelend spektakelstuk te worden.

Na afloop kunt u nog gezellig samenzijn met een
gratis drankje
Als u dit concert wilt bezoeken, kunnen we u eventueel thuis komen ophalen
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Zaterdag 09 september 14:00 - 15:00 uur
KVT Harmonie Kunst na den Arbeid
en Maarten Siebel
Samenspel tijdens Open Monumentendag 2017

Het kan niet toepasselijker om tijdens de Open Monumentendag
aan de voet van de monumentale Dorpskerk te kunnen genieten
van bekende melodieën en improvisaties daarop.
Het exacte programma wordt nog samengesteld, maar in ieder geval
wordt het speciaal voor het Moordrechtse carillon geschreven werk:
Tuta inter Latrones (deel 1 en 4) voor KndA en Moordrechts carillon
uitgevoerd.
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Zaterdag 23 september 14:00 - 15:00 uur
Gerda Peters
Soloconcert
Thema: Medley van Gitaarmuziek
Geboren en getogen in het
centrum van Haarlem zijn
beiaard- en orgelklanken Gerda
Peters met de paplepel
ingegoten. Gerda is aan het
Sweelinck Conservatorium
Amsterdam afgestudeerd voor
orgel en kerkmuziek. Vervolgens
heeft zij met goed gevolg het
staatsexamen piano afgelegd.
In 2008 slaagde zij voor haar
diploma Master of Music in
Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort
(faculteit van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht).
Gerda Peters is vaste organiste van de St. Pancratiuskerk te
Sassenheim, stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg.
Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel
Nederland en in het buitenland concerten.
Samen met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij een duo. Tevens
heeft zij een privé leerlingenpraktijk in de Bollenstreek.
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Donateurs kunnen meer genieten!
Voor het verzorgen van concerten en de daarbij behorende
publiciteit is ieder jaar een vaste inkomstenstroom nodig.
Hiervoor hebben we de afgelopen jaren een trouw netwerk van
donateurs opgebouwd. Door een jaarlijkse bijdrage van minimaal
€ 10 als particuliere donateur bent u verzekerd van de actuele
informatie en uitnodigingen voor de concerten.
Als u ons zakelijk wilt steunen kan dat natuurlijk ook.
Als u nog geen donateur bent bieden we u dit jaar een extra
reden om ons te steunen:
Op het terras van "Meer genieten" aan de Dorpsstraat 35 vindt u
een prachtige luisterplaats voor de carillon-bespelingen. U heeft
daar minder last van het verkeer en bent dicht bij de klokken.
Meer genieten van de carillonbespelingen en samenspeel-concerten in
de open lucht?
Maak gebruik van het terras van "Meer genieten" en ontvang als
donateur tegen inlevering van deze bon een gratis drankje.
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