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* “MEIDEUN” 2014 - 2
door Jan-Geert Heuvelman uit Rijssen
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op dinsdag 13 mei 2014 van 19.00-20.00 uur.

Heuvelman 2e Meideuner
Jan-Geert Heuvelman, organist en beiaardier uit Rijssen, gaat op dinsdag 13 mei de 2e Meideun
van dit jaar op de beiaard van Nijkerk verzorgen. Hij doet dit in het kader van zijn
Masterstudie beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, die onderdeel is van het
Utrechts conservatorium.
Daar studeerde hij ook orgel bij Reitze Smit. Hij is inmiddels organist van de Noorderkerk in Rijssen
en geeft orgelconcerten in het hele land. In Lochem bespeelt hij wekelijks de beiaard van de
Gudulatoren. Hij is docent muziek aan het Van Lodenstein College in Amersfoort, waar hij tevens
diverse ensembles leidt.
Heuvelman is co-auteur van de nieuwe muziekmethode “Daarom muziek” voor het christelijk
voortgezet onderwijs. In Rijssen leidt hij het Vocaal Ensemble Rijssen en het jongerenkoor Sjaloom.
Hij is ook oprichter en artistiek leider van het Octet van het Oosten. Sinds vorig jaar is hij lid van de
Culturele Advies Raad in Rijssen.
Het programma van Jan-Geert Heuvelman bevat voor beiaard bewerkte composities van Fux, Bach,
Elgar, Godart en Rodgers en wordt besloten met een beiaardwerk van de Belg Geert D’hollander. De
bekendste werken zijn de 1e sonate voor vioolsolo van Bach, “Salut d’Amour van Elgar en 5 songs uit
“The Sound of Music “! Voor iedereen dus weer wat (of zelfs veel) te genieten!
Liefhebbers en belangstellenden zijn zeer welkom op de luisterplaats van de Nijkerkse
klokkenspelvereniging, Nieuwstraat 9 (achter het Tabakhuis).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen: Programma Meudeun 2014 - 2 –– 2 foto’s: Jan-Geert Heuvelman (foto’s: J.-G. Heuvelman).
Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die
helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken.

