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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2012
* 8e ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2012
door Dirk Donker
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 23 augustus 2012 van 20.00-21.00 uur.

“Beiaardier van het noorden” in Nijkerk
Dirk Donker bespeelde ooit de meeste beiaarden van Friesland en Groningen. Zo kwam hij aan
de bijnaam “beiaardier van het Noorden”. Na zijn pensionering hield hij alleen de beiaarden
van Sneek en Joure aan.
Donker studeerde bij Leen ’t Hart en Peter Bakker en won al direct in 1969, 1970 en 1971 het
Internationale beiaardconcours in Hilversum. Als eerste in Nederland behaalde hij in 1971 de Prix
d’Excellence voor beiaard. Hij is ook bekend als organist. Voor zijn verdiensten voor de Franse
orgelcultuur ontving hij in Parijs een hoge onderscheiding. Van zowel zijn orgel- als zijn beiaardspel
zijn diverse CD’s uitgebracht.
Hommage aan Jef Denyn
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Belgische beiaardier Jef Denyn werd geboren. Hij maakte de
technische verbindingen in het carillon van Mechelen veel efficienter, waardoor er veel virtuozer en
gevoeliger gespeeld kon worden. Dit droeg hij uit door allerlei activiteiten en door zelf de verbeterde
manier van beiaardspelen toe te passen. In 1919 werd ook de beiaard van Nijkerk aan zijn nieuwe
inzichten aangepast, waardoor Nijkerk, met stadsbeiaardier Meyll een belangrijke rol in de
beiardgeschiedenis ging spelen.
Dirk Donker speelt niet alleen composities van Jef en diens vader Adolf Denyn, maar ook van een
aantal tijdgenoten en volgelingen die met collega’s een stroming vormden die nu bekend is als de
“Vlaamse Romantiek”. Het het hele programma is te lezen op www.nijkv.nl.
Het concert duurt van 20.00-±21.00 uur. Wie rustig wil luisteren naar dit concert kan terecht op de
luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging, bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9 in Nijkerk.
Programma’s en zitplaatsen zijn aanwezig en onder het tijdelijke tentdak zit je altijd droog. Toegang
gratis.
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