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I. Biografie  

Mathieu Daniël Polak werd aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort opgeleid.  

Hij behaalde zijn Master in 2000 met als specialisatie onderwijs aan amateurs. Sedert het 

afstuderen, is hij als docent verbonden aan Beiaardcentrum Nederland te Amersfoort.  

Veel van zijn leerlingen zijn doorgestroomd naar de vakopleiding. Recentelijk zijn er 

studenten uit Engeland, Zweden en Duitsland naar Polak toegekomen om beiaardles bij hem 

te volgen.  

Mathieu behaalde prijzen voor beiaardspel tijdens internationale beiaardconcoursen te 

Hamburg (Duitsland) en Enkhuizen. Als beiaardier was hij te horen in Misono (Japan), 

Logumkloster (Denemarken), Mafra (Portugal), Dijon (Frankrijk), Mol (België) en Hamburg 

(Duitsland). Sinds 2008 is Polak de vaste beiaardier van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. Aldaar geeft hij wekelijks een bespeling en leidt amateur-beiaardiers op. De 

leerlingen zijn allemaal student of medewerker aan de Universiteit. Vooral studenten uit Azië 

zijn zeer geïnteresseerd in het carillon. In Rotterdam heeft Polak dan ook leerlingen uit China, 

Singapore en Taiwan op les. Tevens is Polak sinds 2003 beiaardier van Spakenburg.  

De compositie ‘Mer de Larmes’ wordt jaarlijks door de Japanse vrouwelijke beiaardier Mari 

Norisada in Itama gespeeld tijdens de Nationale Herdenking van de Tsunami ramp. De 

arrangementen van klassieke muziek die Polak heeft gemaakt, werden o.a. in Australië en de 

Verenigde Staten uitgevoerd. Vaste uitgever van zijn werk is Donemus. Naast werken voor 

carillon zijn er ook bij Donemus een tiental andere stukken uitgegeven.  

Mathieu Daniël Polak behaalde twee Master Degrees compositie namelijk aan het 

Lemmensinstituut Leuven (2013) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). Zijn 

hoofdvakdocent was Jeroen D'hoe. Voorafgaand aan zijn studies werd hij als componist 

opgeleid door Jeff Hamburg te Amsterdam. Een stipendium van Stichting Maror stelde Polak 

in staat een Hebreeuwse liederencyclus te componeren. Deze cyclus werd geïnitieerd door 

Beit ha'Chidush - Amsterdam waarvan hij lid is en verbonden als huiscomponist. Zijn 

compositie Der Gasn Nigun werd door pianist Marcel Worms uitgevoerd in het 

Muziekgebouw aan 't IJ en opgenomen op het cd label Attacca. Donemus publiceerde het 

werk in 2007. Verscheidene musici waaronder Irene Maessen (sopraan), Eleonore Pameijer 

(fluitiste), Marja Bon (pianiste), Michael Stirling (cellist) en Erika Waardenburg (harpiste) 

voerden werken van hem uit. Aan zijn werk werd aandacht besteed in radioprogramma's van 

de VPRO, Concertzender en de NPS. 'Mizmor l'Todah' werd in oktober 2010 in Frankfurt 

uitgevoerd door Leah Frey Rabine (sopraan) en Christiane Schmidt (violiste). Hoogtepunten 

in zijn carriere als componist zijn uitvoeringen van zijn werk op concerten in de Uilenburger 

Synagoge, Muziekcentrum aan 't IJ, het Joods Historisch Museum en de Hollandse 

Schouwburg te Amsterdam. Zijn compositie Le Lis Des Vallees werd genomineerd voor de 

Henriette Bosmans Prijs 2011. Polaks compositie Fleurs de Cerisier voor blaaskwintet werd 

bekroond met de derde prijs op de ComaMaastricht wedstrijd 2011 en Puppy Love voor hoorn 

met de derde prijs op het IVME compositieconcours te Antwerpen 2011. 

 

  


