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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2011
* 3E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2011
door Trevor Workman, beiaardier van Loughborough, Groot-Brittannië
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 21 juli 2011 van 20.00-21.00 uur.

Engelsman in beiaardserie
Nijkerk- De Engelse beiaardier Trevor Workman geeft donderdag 21 juli om 20.00 uur voor de
vierde keer een beiaardconcert in Nijkerk. De energieke Brit (69) heeft een zeer herkenbare
speelstijl.
Via zijn leraar Clifford Ball, die nog leerling van de grondvester van de moderne beiaardkunst, de
Belg Jef Denyn, is geweest, heeft hij kennis gemaakt met de Vlaamse speelwijze. Deze heeft hij zich
eigen gemaakt en daarmee geeft hij een onmiskenbaar visitekaartje af, want hij speelt Vlaamser dan
elke geboren Vlaming. Het zit hem in het tremoleren van de tonen. Denyn bedacht een manier om de
klokkentonen te verlengen, door de klokken snel, als bij een mandoline, aan te slaan waardoor een
triller ontstaat, die je kunt laten doorklinken zolang als je wilt. Deze methode was voor de oorlog al
omstreden, vooral bij de conservatieve Nederlandse beiaardiers. Tegenwoordig wordt het tremoleren
ook in België heel spaarzaam gebruikt, maar Trevor Workman heeft er zijn handelsmerk van gemaakt.
Niet uit effectbejag, maar uit overtuiging. Hij is een gedegen beiaardier, die met verve zijn programma
ten gehore brengt.
Populair programma
Trevor Workman heeft zijn programma in vier segmenten verdeeld. Na de Klassieke Opening, met
bekende klassieke composities, volgen twee werken in Meditatieve Stemming. Vervolgens komt de
Showtime-sectie en het concert wordt met een Klassieke Finale besloten. Het is een zeer gevarieerd
maar ook heel herkenbaar programma (zie www.nijkv.nl), waar de meeste luisteraars beslist van
zullen genieten!
Dat kan bijvoorbeeld op de nieuwe luisterplaats, Tabakhuis, Nieuwstraat 9. Vanaf 19.45 uur geopend
en gratis toegankelijk. De voorziening is in verband met de verbouwing van het Tabakhuis nog
provisorisch, maar luisteren, kijken en droog zitten moet allemaal lukken.
Het concert wordt financieel mogelijk gemaakt door Tankbouw Rootselaar B.V., Nijverheidsstraat 33
te Nijkerk.
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