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* MEIDEUN-serie 2018
Bespeling 5 door Jeanette van ’t Veld en Hans
op de beiaard van de Grote Kerk te Nijkerk
op dinsdag 29 mei 2018 van 19.00-20.00 uur.

van Heemst

Dappere beiaardstudenten
Je moet maar durven om als niet meer zo piepjonge musicus aan een nieuwe studie te
beginnen en dan ook nog op dit nieuwe instrument (de beiaard dus) een bespeling te geven
die over heel de stad is te horen.
Veel beiaardstudenten zijn al ervaren organist of pianist als ze aan de beiaardstudie beginnen en
dan komt het moment dat je voor het eerst een uitvoering gaat geven. Voor Nijkerk is dat
echter heel gewoon, want al bijna honderd beiaardstudenten hebben hier een van hun eerste
beiaardconcerten gegeven. Dat is waarvoor de mei-serie (de “Meideun”) 34 jaar gelden werd
ingesteld.
Vanavond wordt de Meideun verzorgd door twee studenten, Jeannette van ’t Veld en hans van
Heemst.
Jeannette van ’t Veld (1963) is organist, cantor, koordirigent, zangeres (mezzo-sopraan) en
docente. Ze is cantor-organist in Renkum, Utrecht en Arnhem en ze is docent orgel, piano en
zang aan de muziekschool in Renswoude. De opleiding tot beiaardier aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort ziet ze als een extra uitdaging en uitbreiding van haar
werkzaamheden.
Hans van Heemst (1978) heeft als organist op diverse concoursen prijzen gewonnen. hij is
kerkorganist in drie Hervormde gemeentes, hij heeft een koor begeleid en heeft in diverse koren
gezongen. Als beiaardstudent, ook aan de Nederlandse Beiaardschool, heeft hij al heel wat
ervaring opgedaan op de carillons van Amersfoort (O.L.V.-toren) en Goedereede.
Op het programma staan alleen echte beiaardwerken, en bij beide deelnemers een eigen
bewerking van een voorjaarsliedje.
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 2018-5 –– 1 foto van Jeannette van ‘t Veld (foto: Jeannette van ‘t Veld) en 2 van
Hans van Heemst (Foto Hans van Heemst) – 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.

