
ZOMERCONCERTEN MAASTRICHT 2019

1) Martine Wijers,   Servaascarillon zaterdag 6 juli 15 uur Openingsconcert: carillon & piano
     & Frank Steijns Luisterplaats Zusters onder de Bogen

Op het programma originele werken voor piano en carillon van Boudewijn Zwart en Jeroen van Veen
Arrangementen van werken van o.a. Camille Saint-Saëns en Wolfgang Amadeus Mozart
Vrienden van de beiaard kunnen het concert beluisteren op een speciale locatie: de tuin van de Zuster onder de Bogen. 
Ingang onder de Bogen, Servaasklooster. 

2) Ellen Dickinson (USA) Servaascarillon zondag 7 juli 15 uur Muziek uit Yale University

Ellen Dickinson is naast beiaardier ook professor aan de prestigieuze Universiteit van Yale. Ze is eveneens directeur van de carillon-programma’s 
aan Yale en Collegebeiaardier aan het Trinity College in Hartford, Connecticut. Meer dan twintig van haar studenten hebben het examenproces 
voltooid om beiaardier-leden van het Guild of Carillonneurs in Noord-Amerika (GCNA) te worden. Ellen is de auteur van ‘The Yale Carillon Method’, 
een lesboek voor aspirant-beiaardiers dat op veel beiaardopleidingen in het hele land wordt gebruikt.

3) Gildas Delaporte (F) Stadhuiscarillon zondag 14 juli 15 uur Franse Chansons
     & Frank Steijns

De Franse chansonnier Gildas Delaporte, beiaardier van Lyon en ook bekend als contrabassist van philharmonie zuidnederland, zingt op de Franse 
nationale feestdag zijn eigen chansons. Hij wordt begeleid door stadsbeiaardier Frank Steijns. Te beluisteren op de terrassen op de Markt.

4) Frank Steijns Stadhuiscarillon zondag 21 juli 15 uur Wiener Melange
Weense walsen en operettemelodieën

De stadhuistoren danst! Een concert met ‘Schwung’, in het kielzog van de concerten van André Rieu op het Vrijthof. Te beluisteren op de terrassen op 
de Markt.

5)  Roy Kroezen (USA) Servaascarillon zondag 11 augustus 15 uur 400 jaar Hemony 
Barokmuziek op 17e eeuwse klokken



Precies vierhonderd jaar geleden werd Pieter Hemony geboren, een van de gieters van het stadhuiscarillon. De instrumenten die de gebroeders He-
mony samen maakten worden beschouwd als de beste carillons ooit gemaakt, met het Maastrichtse stadhuiscarillon in 1663/64 als sluitstuk.  
Beiaardier Roy Kroezen was tot voor kort beiaardier van Zwolle en Arnhem, maar bespeelt tegenwoordig het carillon van Centralia (USA), een van de 
grootste carillons ter wereld. 

6) Koen van Assche (B) Servaascarillon donderdag 15 augustus 20 uur Gevarieerd programma
Luisterplaats Pandhof Sint Servaas

Beiaardier Koen van Assche behoort tot de absolute top van de beiaardiers. Hij is stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier en Herentals. Vanavond speelt 
hij een virtuoos en gevarieerd programma van originele beiaardwerken en arrangementen, waaronder het “Ave Maria’, dat wordt gespeeld ter gele-
genheid van het feest van Maria Tenhemelopneming. 

7) Frank Steijns Stadhuiscarillon zaterdag 24 augustus 15 uur Bekende Musicalmelodieën
 
The Bells are alive, with the Sound of Music! Een gevarieerd programma vol bekende musical songs, van the Phantom of the Opera tot My Fair Lady

8) Frank Steijns Servaascarillon donderdag 5 september 20 uur Originele beiaardmuziek uit Limburg

Een concert met werken van Limburgse componisten zoals Benoit J. Franssen, Margriet Ehlen, Marcel Siebers en Frank Steijns zelf.

9) Frank Steijns Stadhuiscarillon zaterdag 7 september 15 uur Verzoeknummerprogramma
 
De introductie van een gloednieuwe app waarmee het publiek voortaan rechtstreeks verzoeknummers kan aanvragen bij de beiaardier! Zie de web-
site www.maastrichtbells.com voor meer info. 
 
 

http://www.maastrichtbells.com

