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Beiaard toren Grote kerk Nijkerk

Directeur beiaardschool bespeelt carillon
Beiaardier Frans Haagen (1960) is beiaardier van Almelo, Kampen, Doesburg,
Doesburg en Zutphen. Daarnaast is hij hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort, tegewoordig onderdeel van het Utrechts Conservatorium
(Hogeschool voor de Kunsten).
Het leerlingenaantal van de Beiaardschool is dermate sterk afgeslankt, omdat de beiaardstudie
bijna altijd een tweede studie betreft, die tegenwoordig duizenden euro’s kost, terwijl een
cursusjaar in België slechts een tiende daarvan kost! Haagen is verantwoordelijk voor de gang
van zaken op de Beiaardschool.
Naast concerten in Nederland speelde hij ook regelmatig op diverse festivals en concerten
wereldwijd. Zo speelde hij onder meer in Duitsland, Polen, Noorwegen, België, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, Amerika en Zuid Korea.
Frans Haagen heeft nog wel meer muzikale pijlen op zijn boog. Zo studeerde hij orgel aan het
conservatorium te Zwolle (summa cum laude!), maar ook hoofdvak kerkmuziek en
koordirectie. Tevens studeerde hij aan het conservatorium te Hilversum schoolmuziek en in
Enschede piano.Hij was winnar van twee orgelconcoursen: het Internationaal César-Franckconcours te Haarlem en het Internationaal Rijnstreekconcours te Nijmegen.Daarnaast was hij
ook prijswinnaar op diverse beiaardconcoursen.
Licht-klassiek programma
Voor dit zomerconcert heeft Frans Haagen een licht-klassiek programma opgesteld. Het bevat
een gitaarsonatina van Matiegka, “The harmony of Zion” van Knox, aria’s uit Die Zauberflöte
van Mozart, gitaarvariaties op een thema van Mozart en hij sluit af met een selectie uit
Carmen van Bizet. De details zijn te vinden op www.nijkv.nl.
Luisteren kunt overal in de buurt van de toren, maar om het concert wat intensiever te beleven
heeft de NijKV een luisterplaats ingericht bij het Tabakhuis, Nieuwstraat 9; gedeeltelijk
overdekt, mèt stoelen en programmaboekjes. Een bijzondere ervaring!
Het concert wordt financieel mogelijk gemaakt door TB Grond- & Sloopwerk te
Nijkerkerveen.

