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* SERIE ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERTEN 2011
* 4E ZOMERAVOND-BEIAARDCONCERT 2011
door Marc Van Bets, beiaardier te Mechelen, België
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op donderdag 28 juli 2011 van 20.00-21.00 uur.

Belgische “kerkbeiaardier” in beiaardserie.
Nijkerk- Het vierde concert in de serie Zomeravond-beiaardconcerten wordt verzorgd door
Mark Van Bets (1958) uit het Belgische Mechelen. Daar bespeelt hij de beroemde beiaard van de
indrukwekkende Romboutstoren. Maar alleen op kerkelijke feestdagen!
Hij is zeker niet te beroerd om dat ook op andere dagen te doen, maar dat is nu eenmaal een andere
functie: die van de stadsbeiaardier Eddy Mariën en Van Bets is nu eenmaal de kerkbeiaardier!
Hij startte zijn muzikale studie aan het Stedelijk Conservatorium in Mechelen, waar hij klassieke
gitaar en zang studeerde. Zingen doet hij nog steeds, in diverse koren. Als beiaardier kreeg hij zijn
opleiding aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen. Hij kreeg daar in 1996 zijn
einddiploma. Met zijn vrouw schreef hij een boek over de befaamde Mechelse klokkengieters die aan
de basis stonden van het onstaan van de beiaard.
Echt Belgisch programma
Mark Van Bets heeft voor de Nijkerkse luisteraars een echt Belgisch programma samengesteld. Echt
Belgisch, omdat het met een vijftal originele Vlaamse beiaardcomposities begint. Maar ook omdat er
verder niet minder dan 10 kleinere composities op het programma staan, die bijna allemaal bij veel
luisteraars bekend en geliefd zullen zijn, al zal slechts een enkeling het “Aloha’oe” van de koningin
van Hawaï kennen. De titel Divertimenti voor dit deel van het programma geeft al aan dat Van Bets
zijn luisteraars graag met goed in het gehoor liggende muziek wil verwennen. Alle details van het
programma zijn te vinden in het mooi verzorgde programmaboekje van de Nijkerkse
Klokkenspelvereniging en op de site: www.nijkv.nl.
De NijKV-luisterplaats, bij het Rabakhuis, Nieuwstraat 9 is vanaf 19.45 u. geopend voor
belangstellenden. Toegang gratis. Het concert begint op donderdag 28 juli om 20.00 uur.

