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* MEIDEUN-serie 2018
Bespeling 3 door Robert Hutten
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op dinsdag 15 mei 2018 van 19.00-20.00 uur.

Echte Meideun door beiaardier Robert Hutten
Een programma dat begint en eindigt met een improvisatie en waarin ook nog twee meiliedjes
voorkomen, dat is een echte Meideun!
Alle composities zijn verder originele beiaardwerken, behalve drie menuetten van Mozart. Ook staat
er dinsdag een preludium van de broer van de gieter van het Nijkerkse carillon op de lessenaar,
namelijk van Matthias vanden Gheyn.
Braillemuziekschrift
Robert Hutten werd op 20 juni 1996 blind geboren in Veenendaal. Op zeer vroege leeftijd
ontdekte men dat hij erg muzikaal is. Toen hij 5 jaar was, kreeg hij pianoles van Bert van Koten.
Deze had ook een orgel in zijn lesruimte staan. De interesse van Robert ging al snel uit naar dit
orgel, en zo kwam het dat hij op 6 jarige leeftijd les ging krijgen van Gert Van de Hoef. Later ook
in de Julianakerk te Veenendaal op het Sauer-orgel.
Toen Robert 10 jaar was, ging hij naar de jongtalentenklas van het conservatorium in Tilburg,
waar hij les kreeg van de blinde organist Henco de Berg. Daar heeft hij tot zijn achtiende jaar
gezeten. Hij heeft daar o.a. braillemuziekschrift leren lezen, en veel muziektheorie onder de knie
gekregen. Robert leerde orgelliteratuurspelen, en improviseren.
Toen hij 19 jaar was, begon hij aan de opleiding pianotechniek in Amsterdam. Daar is hij in 2017
afgestudeerd.
Op dit moment studeert hij hoofdvak beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort.
Het concert is rustig en droog te beluisteren op de luisterplaats van de Nijkerkse
Klokkenspelvereniging, Nieuwstraat 9 (achter het Tabakhuis). Liefhebbers en belangstellenden zijn
daar zeer welkom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlagen: Programma Meideun 2018-3 –– 2 foto’s van Robert Hutten (foto’s: Robert Hutten) – raambiljet.
Hoewel wij de beiaardiers altijd op het belang van een foto met een goede resolutie wijzen, krijgen wij die
helaas niet altijd toegestuurd. Wat wij bijvoegen is altijd het beste waarover we kunnen beschikken.

