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* 3E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2015
door jasper Stam
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 16 juli 2015 van 20.00-21.00 uur.

Bach-Beiaard-Bespeling door Jasper Stam
Jasper Stam is een echte studiebol. Hij studeerde met succes piano, beiaard en musicologie, dat
doen wel meer musici, maar daarnaast ook godsdienst en klassieke talen. Als leraar van de
laatste twee vakken verdient hij zijn brood.
Maar ook de muziek brengt wat op: hij heeft een lespraktijk voor orgel en piano; bovendien geeft hij
regelmatig beiaardconcerten en valt hij in voor collega’s. En de beiaard bungelt er echt niet maar een
beetje bij: als Master of Music won hij twee beiaardconcoursen en kreeg hij bij een andere
beiaardwedstrijd de tweede prijs. Dat belooft wat voor het concert van a.s. donderdag de 16e juli!
Programma voor fijnproevers
Het wordt donderdag echt een Bach-uur. Jasper Stam heeft namelijk zelf een aantal composities van
de grote Johann Sebastian Bach voor beiaard bewerkt. Diverse preludia, al of niet met fuga,
oorspronkelijk voor klavecimbel of orgel en ook de Chromatische Fantasie & Fuga in d, eveneens
voor klavecimbel. Daarnaast bekende delen uit de 2e Orkestsuite en uit de 2e Franse suite en het
programma wordt gecompleteerd door een Sonate uit Cantate “Himmelskönig, sei willkommen”. De

details zijn te vinden op www.NijKV.nl.
Bach op de beiaard, kan dat wel? Het beiaardconcert van Stam zal ook u overtuigen! Dan moet u
natuurlijk wel even komen luisteren...
Luisterplaats
Luisteren kunt u overal rond de toren, maar vooral op de luisterplaats van de Nijkerkse
Klokkenspelvereniging bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9, waar altijd een stoel beschikbaar is.
Tijd: Donderdag 16 augustus van 20.00-21.00 uur.
Dit concert wordt financieel mogelijk gemaakt door het nieuwe sushi- en tapasrestaurant en tapasbar
JAPAS NIJKERK, Plein 12 in Nijkerk.
Bijlagen: – programma 16 juli – foto Jasper Stam

