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27-08-2015
* 9e ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2015
door carillonduo Black & Beauty (Boudewijn en Lydia Zwart)
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 3 september 2015 van 20.00-21.00 uur.

Vader en dochter Zwart spelen op de beiaard
Een bijzonder concert wordt het, op donderdag 3 september. Het carillon wordt dan bespeeld
door het carillonduo “Black & Beauty”, oftewel beiaardier Boudewijn Zwart en zijn dochter
Lydia.
Normaal is alleen het laatste concert van de zomerse beiaardserie een bijzonder concert, maar dit jaar
geldt dat ook voor het één na laatste. Daar is een extra sponsor voor nodig en die bood zich zelf aan:
Thom Bakker, bestuurslid van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging. Thom heeft namelijk iets te
vieren: hij is dit jaar 50 jaar getrouwd met zijn Mieke. Heel toepasselijk wil hij zijn familie en
kennissen en eigelijk heel Nijkerk het feest mee laten vieren door op een bijzonder beiaardconcert te
trakteren. Naar een beiaardduo hoefde hij niet buiten de gemeentegrenzen te zoeken: Boudewijn Zwart
en zijn dochter Lydia Mussche-Zwart (uit Nijkerkerveen) vormen al enige tijd een veelgevraagd duo.
Luisterwedstrijd
In overleg met Thom en Mieke Bakker heeft het duo zeer toegankelijke muziek uitgezocht, waardoor
iedereen volop van de fameuze Nijkerkse beiaard kan genieten. Bekende composities van Bach,
Mozart en Beethoven worden hoofdzakelijk door het duo, maar soms ook solo gespeeld.
Een bijzonder intermezzo wordt gevormd door een luisterwedstrijd voor het publiek. Het duo Black &
Beauty, dat ervaring heeft in het spelen van liedjes over en zelfs vóór dieren (in de Antwerpse Zoo!),
speelt een “Dierensuite”, een selectie van dierenliedjes uit films, tv-series en musicals, geïnspireerd
door dierenarts James Herriot (zoon Wabe Bakker is ook dierenarts). Wedstrijdformulieren worden
tijdens het concert op de luisterplaats uitgereikt.
Het concert wordt besloten met “Feestelijke muziek voor een 50-jarig bruidspaar”: “Einzug der
Gladiatoren”, “De Parademars der tinnen soldaatjes” en “Memory of Circus Renz”. Leuk om eens
kennis te maken met het fenomeen beiaardconcert! De details zijn te vinden op de website
www.nijkv.nl.
Black & Beauty
Boudewijn Zwart bewerkte alle stukken van dit programma voor beiaard. Hij studeerde piano en
beiaard. hij is stadsbeiaardier van ruim een dozijn plaatsen en daarnaast ook nog werkzaam als
organist, pianist en componist. Onder de titel “Bell Moods” reist hij door heel Europa met zijn zelf
ontworpen rijdend Concert Carillon en hij treedt op in samenspel met verschillende muziekformaties.
In 1990 won hij het Koningin Fabiola Beiaardconcours, de belangrijkste beiaardwedstrijd ter wereld.
Zwart is oprichter en directeur van het Carillon Instituut Nederland.
Lydia Mussche-Zwart, dochter van Boudewijn, studeerde klassiek gitaar, piano en beiaard. Ze is
bestuurslid van o.a. de Nijkerkse Klokkenspelvereniging en geeft beiaardvoorstellingen en lezingen
voor jong en oud. In haar vrije tijd is Lydia vooral creatief bezig met papier, een passie die ze via
workshops graag doorgeeft aan anderen.
Luisterplaats
Luisteren kunt u overal rond de toren, maar zeker op de luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is, bij regen overdekt.
Tijd: Donderdag 3 september van 20.00-21.00 uur. Een bijzonder concert om niet te missen!
Bijlagen: – programma 3 september – foto’s Fam. Zwart

