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Introductie
Door het folkloristische imago van het carillon zou men wellicht kunnen
veronderstellen dat het schrijven van een beiaardwerk eenvoudiger is het dan
maken van een werk voor piano. Met name in de negentiende eeuw werd het
componeren voor beiaard door componisten van serieuze muziek niet aantrekkelijk
gevonden. Het carillon werd gezien als een volksinstrument. In het begin van de
twintigste eeuw kwam daarin een kentering. In België onstond een ‘’Beiaard
Renaissance1’ die overwaaide naar Nederland en zich over de hele wereld
uitspreidde. Ofschoon beiaardiers zelf veel klassieke muziek gingen arrangeren en
zelf nieuwe werken voor beiaard begonnen te schrijven, zijn er tot nu toe toch
relatief weinig professionele componisten die voor carillon componeren. Wellicht
omdat zij het instrument nooit gehoord hebben? Het carillon is immers niet
verplaatsbaar en een eigen klokkentoren kopen is behoorlijk duur.
Op kasteel Nyenrode te Breukelen is een carillon dat gekocht en bespeeld werd
door kasteelheer Boissevain maar dergelijke particuliere carillons zijn beslist uniek.
Het is jammer dat componisten als Einaudi (geb. 1955) en Glass (geb. 1937) niet
voor carillon gecomponeerd hebben. Minimal Music klinkt naar mijn idee heel
goed op klokken. Omdat Einaudi ooit op bezoek is geweest bij de beiaardier in de
Laurenstoren in Rotterdam, ga ik ervan uit dat hem wel gevraagd is of hij een stuk
voor carillon wilde componeren. Wie weet mogen wij in de toekomst een stuk van
hem tegemoet zien?2 Enkele bekende Nederlandse componisten zoals Louis
Andriessen (geb. 1939), Daan Manneke (geb. 1939) en Henk Badings (1907-1987)
hebben wel voor carillon gecomponeerd.
Onlangs kwam kunstschilder Joost de Jonge luisteren naar mijn carillonconcert op
de Petruskerk te Woerden. Hij was onder de indruk van mijn stuk Dandelion Field
waarbij hij gouden wolken voor zich zag. Joost kwam met een geweldig idee. Als ik
een beiaardstuk voor hem zou componeren dan zou ik een schilderij van hem
cadeau krijgen. Ik had al met zijn werk kennis gemaakt door het inzien van catalogi
en via internet. Op maandag 10 oktober 2016 brachten mijn vriendin Ruth Sonco
Tello en ik een bezoek aan zijn atelier in Vianen. Wij hebben een prachtig
kunstwerk gekregen waarin gouden wolken eveneens een rol spelen. In de nabije
toekomst zal ik een carillonstuk voor hem componeren. Joost de Jonge stelde mij
de vraag hoe het componeren voor carillon zich onderscheidt van het componeren
voor piano? Dat is voor mij een goede vraag om over na te denken. In het verleden
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Verbeteringen aan het instrument werden aangebracht zodat virtuoze muziek ten gehore
gebracht kon worden. In 1923 werd in Mechelen (België) een beiaardschool opgericht.
2
Een arrangement van pianocompositie Metamorphosis II van Philip Glass:
https://www.youtube.com/watch?v=VA86JaubG7w
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heb ik een artikel geschreven over de technische aspecten van het componeren
voor beiaard.
Het artikel is te downloaden via de website van Beiaardcentrum Nederland:
https://www.beiaardcentrum.com/en/webshop/product/polak-mathieu-danielcomponeren-voor-beiaard/category_pathway-24
Dit artikel gaat vooral over de technische mogelijk - en onmogelijkheden bij het
componeren voor beiaard. De vraag over onderscheid tussen piano en beiaard
nodigt uit om dieper in te gaan op de klank en klankschakeringen van het carillon.
Mijn bedoeling is om de bevindingen uit dit artikel een rol te laten spelen in het
‘gouden wolken’ beiaardstuk dat ik voor Joost de Jonge zal componeren.
Transparantie
Afhankelijk van de grootte van de klok kan de uitklinktijd oplopen tot een halve
minuut of langer. Het geluid van de klok neemt weliswaar in sterkte af maar blijft in
het oor van de luisteraar zitten totdat de klok volledig ‘uitgedoofd’ is. Dat
doorklinken laat zich vergelijken met de overbindingsbogen in het pianospel.
In Minimal Music evolueert de toonmassa zich heel geleidelijk. Alle tonen zijn
onderdeel van een klankgeheel dat, pas wanneer het door de ziel van de luisteraar
geabsorbeerd is, verder gaat.
Het zou mij niet verbazen, indien menig minimal pianowerk met een continue
ingetrapt rechterpedaal tot halve gang3 op de piano uitgevoerd zou worden, toch
nog acceptabel zou klinken. Deze kwaliteit van de Minimal Music pianowerken
waarin tonen dikwijls probleemloos overgebonden kunnen worden en het
rechterpedaal tot de helft ingetrapt kan blijven, maakt deze muziek tot een heel
geschikt genre voor nieuwe carillonmuziek. Het is daarbij dan wel heel belangrijk
dat de muziek heel consonant en geënt op klankblokken is. Consonantisme is
doorgaans bij Minimal Music het geval.
De pentatonische toonladder werkt op carillon heel goed. De tonen C/D/E/G/A
zijn, ook wanneer zij alle vijf tegelijk tot klinken worden gebracht, aangenaam voor
het oor. Regelmatig speel ik Chinese en Japanse muziek op beiaard. Deze muziek is
over het algemeen gestoeld op de pentatonische of verwante toonaarden. Ik krijg
dan altijd het gevoel alsof deze muziek oorspronkelijk voor carillon gecomponeerd
is4.
Henk Badings (1907–1987) heeft enkele octotonische5 stukken voor beiaard
gecomponeerd. Net als bij de pentatonische reeks, werkt de selectie van tonen
waarmee gecomponeerd wordt heel goed. Na enkele maten is het oor ingesteld op
acht tonen en hun permutaties en gelooft wat zij hoort.
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Het rechterpedaal wordt ten onrechte over het algemeen tot de bodem ingetrapt terwijl een half
ingetrapt pedaal al de klank beïnvloedt.
4
Het Chinese volksliedje Molihua (in pentatonische toonaard) treft u aan in bijlage 1.
5
De octotonische ladder is een toonreeks bestaand uit acht tonen. De bekendste en meest
gebruikte octotonische ladder bestaat uit een opeenstapeling van afwisselend kleine en grote
secundes.
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Ooit heb ik geprobeerd om iets van Arnold Schönberg (1874-1951) op het carillon
te spelen. Als liefhebber van zijn pianomuziek leek het mij een goed idee om iets
van hem op het carillon uit te proberen.
Dit was echter geen succes. De chromatische muziek is naar mijn idee te
gecompliceerd voor het oor om op carillon gespeeld of beluisterd te worden.
Zonder twijfel speelt de uitklinktijd van de klokken daarbij een rol waarbij alle
twaalf tonen ook nog eens een keer lang uitklinken met een, naar mijn mening,
chaotisch klankbeeld tot gevolg.
Op piano zal men niet snel een eenstemmige melodie zonder begeleiding spelen.
Op carillon werkt dat prima. Door het uitklinken van de klokken wordt een decor
van tonen, een begeleiding, van nature verkregen. Ik noem dat zelf horizontaal =
verticaal. Ik probeer in mijn concerten altijd twee van dit soort ‘verstilde,’ d.w.z.
eenstemmige, momenten in te lassen.
De bovengenoemde voorbeelden op een rijtje: consonante klankblokken,
pentatonische en octotoniche modi, spaarzaamheid met chromatiek en de
uitklinktijd van de klokken als zelf genererende harmonie. Al deze voorbeelden
wijzen in de richting van transparantie. Kun je door de het beeld heen kijken? De
carillonmuziek dient te klinken als de Egeïsche Zee, je kunt door het water de
bodem zien en in haar weerspiegeling de hemel6.
Originele werken versus arrangementen
In een beiaardbespeling vindt een afwisseling van originele stukken en
arrangementen plaats. Bovendien improviseert de beiaardier over bestaande
melodieën. Sommige beiaardiers programmeren ook eigen composities.
Bij het arrangeren van muziek voor beiaard doen zich een paar problemen voor.
Indien een melodie boven de begeleiding ligt, zoals bijvoorbeeld bij liederen, zal
deze melodie op de kleine klokken van het carillon veel zachter klinken dan de
begeleidende tonen in de basklokken. De arrangeur moet dus de begeleiding
uitdunnen om de melodie uit te kunen laten komen.
Als de melodie lang aangehouden tonen heeft terwijl de begeleiding doorloopt, zal
de luisteraar mogelijkerwijs niet duidelijk de melodie van de begeleiding kunnen
onderscheiden. Dat is uiteraard een ongewenste situatie7. Als in het arrangement de
lange tonen van de melodie getremoleerd kunnen worden zodat de lange tonen op
sterkte blijven dan is het probleem opgelost. Het is om speel – en stijltechnische
redenen helaas niet altijd mogelijk om te tremoleren.
Na beiaardconcerten hoor ik regelmatig dat de originele stukken bij het publiek het
beste in de smaak vallen.
Door pianowerken te arrangeren voor carillon verkrijgt de beiaardier inzicht in de
verschillen tussen piano – en beiaardcomposities.
6
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Zo ervoeren Ruth en ik de Egeïsche Zee tijdens onze vakantie naar Athene in 2015.
In bijlage 2 treft u het Peruaanse volksliedje La Chicha aan. Komt de melodie goed uit de verf?
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De Albertijnse bas zoals in pianosonates van Mozart klinken naar mijn mening op
carillon te luid. Uitdunnen van de Albertijnse bas is jammer en doet Mozart geen
recht.
Een leuk idee maar lang niet altijd realiseerbaar, is de begeleiding boven de melodie
zetten. In de beiaardpreludes van Matthias van den Gheyn (1721-1785) treft men
wel Alberti figuren aan in het manuaal met melodische motieven in het pedaal.
Daar is de Albertijnse ‘bas’ zorgvuldig in het werk gecomponeerd.
Uit bovenstaand voorbeeld zou men wellicht veronderstellen dat het componeren
van effectieve werken voor piano en beiaard zou kunnen voortkomen uit het
toepassen van regels. Een lijst met compositieregels zou men in dat geval kunnen
verkrijgen door het bestuderen van piano – en beiaardpartituren.
Toch leidt het volgen van do’s and don’ts niet meteen tot fraaie instrument-eigen
werken. De stukken die ik op de computer componeer, zijn volgens het
muzieknotatieprogramma uitstekend te spelen. Het Sibelius programma speelt ze
foutloos af en de muziek klinkt doorgaans prima. Wanneer het aan de computer
gecomponeerde stuk op de lessenaar van het carillon of de piano gezet wordt dan
valt het negen van de tien keer enorm tegen. Er lijken dus nog andere krachten dan
wat wel en niet kan, mee te spelen.
Onderstaand treft u een beschouwing van een van mijn meest geslaagde werken,
Dandelion Field (Paardenbloemenveld) geheten, aan.
Hopelijk geeft de beschouwing een beeld van wat ik in persoonlijk hoop te horen
en te ervaren in een beiaardstuk.
Dandelion Field
De titel Dandelion Field (paardenbloemeveld)8 komt voort uit een bezoek aan de
Chattanooga National Cemetery in Tennessee (USA). Na een ziekbed van enkele
maanden is mijn zus in juni 2016 aan de gevolgen van longkanker overleden.
Zij woonde in de naburige stad Cleveland. Omdat haar man militair was, heeft zij
een plaats gekregen op een militaire begraafplaats. De eindeloze rijen anonieme
witte stenen deed mij denken aan een veld met paardenbloemen.
In de compositie Dandelion Field ben ik begonnen met het componeren van een
muzikaal motief gebaseerd op het Gloria Te Deum gelui.
De titel is later gekomen en heeft dan ook pas in een later stadium van het
compositieproces een aansturende werking gekregen.
Vroeger zou ik zijn begonnen met een buitenmuzikaal idee of een zin uit een
gedicht van waaruit ik de bijbehorende klanken zou zoeken. De laatste jaren denk
ik veel meer vanuit de muziek zelf en zoek in een later stadium naar waaraan de
muziek doet denken.
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De bladmuziek van Dandelion Field treft u aan in bijlage 3.
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Vroeger vond ik het vreemd dat de grote componisten hun stukken eenvoudigweg
sonate of prelude noemden. Hoogst waarschijnlijk waren zij niet filosofisch
ingesteld en hadden zij geen andere bedoelingen met hun composities dan mooie
muziek op papier zetten. Het voordeel daarvan is dat de luisteraar niet door een
titel gedwongen wordt om op een bepaalde manier naar het stuk te luisteren.
In Dandelion Field ben ik begonnen met een herhalende noot die in het grootste
deel van het stuk aanwezig blijft. Ik noem deze noot zelf Neir Tamid (eeuwig
licht)9. Deze term verwijst naar het Eeuwig Licht in de Synagoge. Een toon die
bijna continu klinkt, zal heel zacht uitgevoerd moeten worden om niet te gaan
storen. Om die reden heb ik in maat 1 pp geschreven (de begeleidende toon) en
heeft het thema in maat 3 accenten gekregen. Wellicht ervaart de luisteraar de
herhalende noot als percussief?
De 5/8 maat is een onregelmatige maatindeling die, omdat hij minder gebruikelijk
is, door de luisteraar hopelijk als verfrissend zal worden ervaren.
Vroeger schreef ik plurimetrisch. Omdat ik van musici weet dat een voortdurende
maatwisseling als storend wordt ervaren, probeer ik tegenwoordig binnen een
gekozen maatsoort te blijven.
Zelf schrijf ik graag stukken in onregelmatige maatsoorten zoals de 5/8 en 7/8
maat. Misschien doe ik dat omdat er daarmee een ritmische drive ontstaat die, zelfs
bij een continue stroom gelijkblijvende teleenheden, overeind blijft?
Het uitgangsmotief CDFG is ontleend aan het Gloria Te Deum gelui10. Deze
selectie van tonen vond ik fraai en van luidklokken naar carillon is geen grote stap.
Ik ben op het idee van een luidklokkenmotief gekomen in Ooltewah (TN). In
Ooltewah heb ik een carillonconcert gegeven. Aldaar bevindt zich een klein carillon
van 23 klokken. Ooltewah bevindt zich op zo’n tien kilometer van Cleveland, de
woonplaats van mijn zus. Voorafgaand aan het concert in Ooltewah werden drie
klokken geluid. Het motief dat klonk was het Te Deum motief11.
Uit alle bovenstaande notities blijkt dat Dandelion Field een buitengewoon
persoonlijk en emotievol stuk is. Het valt mij op dat alle mensen die Dandelion
Field hebben gehoord zeer onder de indruk van het stuk zijn. Ik noem daarbij
bijvoorbeeld Joost de Jonge die tijdens het luisteren gouden wolken voor zich zag,
Etienne Weeda12 die vond dat het werk geschreven is door een pianist, Georg
Wagner13 die zelf vroeg of hij het stuk mocht uitvoeren. Alhoewel het krijgen van

9

Het neir tamid, eeuwig licht, hangt in de synagoge en is zowel een verwijzing naar de menora die
in de Tempel brandde als een verwijzing naar Gods voortdurende aanwezigheid (zie Ex. 27:20 en
Lev. 24:2).
10
Bron: informatie verkregen van luidmeester André Kukolja.
11
In de compositie Poem for Ooltewah van Mathieu Polak hoort u het luidmotief Te Deum:
https://www.youtube.com/watch?v=2xGhiUPUdso&t=16s Bladmuziek treft u aan in bijlage 4.
12
Beiaardleerling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
13
Beiaardleerling uit Bonn (Duitsland).
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complimenten fijn is, vind ik het belangrijker dat nu juist dit stuk omwille van de
emotie waarmee het geschreven is, gesignaleerd wordt als een sterk werk.
Ik denk dat Dandelion Field melodieus aanvoelt terwijl er geen echte melodieën
aanwezig zijn. In het vorige hoofdstuk heb ik al aangegeven dat melodie en beiaard
een aparte verhouding hebben.
Ik zou daaraan willen toevoegen dat een beiaardcompositie te vergelijken is met een
macaronischotel. In een macaronischotel zit kaas, paprika, uien, knoflook,
macaroni en nog enkele andere ingrediënten. De totaalsmaak is lekker of niet.
Zo is het ook bij een beiaardstuk. De fusie van melodie, ritme, harmonie,
klankkleur maakt dat het beiaardstuk goed smaakt of niet.
Ik geloof niet dat ik ooit een luisteraar heb horen zeggen dat de melodie mooi was
of de akkoorden fraai. Het geheel wordt waargenomen, niet de deelfactoren. Hier
doet zich wellicht een verschil voor met een pianostuk waarin men in een
‘melodiebui’ een cd opzet met Chopin muziek en in een ‘ritmebui’ een stuk van
Bartók of in een ‘harmoniebui’ preludes van Rachmaninov.
Binnen Dandelion Field wordt op een Amerikaanse manier gemoduleerd. Een
thema in C kan meteen daarna in As doorgaan. Luister maar eens naar de Sicilienne
uit de Serenade van Ronald Barnes (1927-1997) en u begrijpt gelijk wat ik bedoel.
Zelf hanteer ik bij beiaardstukken de regel dat het stuk geslaagd is als het na een
paar keer doorspelen gelijk ready is om uit te voeren op het carillon.
De muziek moet zo natuurlijk zijn en zo voor het instrument geschreven, dat de
muziek eigenlijk zichzelf speelt.

Schilderij van Joost de Jonge
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Notities van Joost de Jonge over zijn schilderij14
Joost de Jonge: ‘’Alleen het blauw is echt een toon/akkoord dat grotendeels los
staat van de rest van de samengebrachte kleuren. Ik zie dit als een non resolving
dissonant. Het blauw vraagt om vervulling, als een dissonante toon in een akkoord,
actief is en verwijst naar zijn resolve/vervulling/resolutie van een onstabiel naar
een stabiel akkoord. Ik zie dan graag de beschouwer als participant, waarin het
blauw zijn vervulling vindt.’’
‘’Dit soort gedachten heb ik, gebruik ik, maar aan de andere kant kijk ik weer puur
visueel/schilderkunstig. Ik zet een toon af tegen de ondergrond. Visuele associaties
kunnen zijn het blauw van de lucht, of het water dat het blauw van de lucht
weerspiegelt… dan wordt het goud van de wolken een duin…en de bruine
strepen/slierten/linten worden dan wortels van planten en bomen’’.
‘’Het is een soort Panta rhei motief. Het gevoel van plaats en plaatshebben. Stabilitas
Loci, maar deze stabiliteit in engste zin, als de stabiliteit in jezelf, maar wat is dan
deze plek als het niet een plek op de aardbol is. Wat is die stabiliteit? Zoals ik het
zie constitueer jij jouw klanken vanuit de stilte, schep ik een beeld vanuit visuele
leegte, vanuit een afwezigheid van het beeld. Net als bij jou de compositie voor het
carillon, ontstaat het schilderij uit het gebruik van de penselen en verf, als daarmee
in harmonie. Er is een fusie tussen wat ik voel en de bewegingen die ik maak, de
compositie ontstaat uit mijn gevoel.’’
‘’Dit werkje past in een serie van composities gebaseerd op het thema Icarus, zoals
ook het grote werk dat je in mijn atelier zag. Zo bezien is dit dan ook een werk in
de zin van de moderne ekphrasis, een transmediaal werk. Ik probeer de mythe
visueel vorm te geven, naar aanleiding van wat ik hierover gelezen heb. Icarus die te
dicht bij de zon vliegt en de was die smelt, het harde dat zacht wordt. Ik zie hier
ook een transformatie van een substantie. Mogelijk is het in zijn geheel een
sublimering van de val, maar ook van de relatie tussen vader en zoon. Mogelijk is
het een mythe die staat voor het kleinhouden van de jongeling, om maar niet teveel
te streven. Ik werk hier dus in zekere zin naar een literaire bron, maar weer meer
nog naar het gevoel en de ideeën die, mij deze geschiedenis geven. In zekere zin wil
ik het ervaren , hoe ik deze mythe heb ervaren omzetten in een schilderkunstig
gegeven.’’
‘’Hoe meer ik er dan aan werk en over denk, hoe organischer het schilderij groeit
uit de schilderkunstige handeling. Dit is een improvisatie van een compositie die ik
vele malen heb geschilderd en overdacht; geanalyseerd in schetsen met potlood en
stift op papier. De twee "contradominanten” rood en blauw, zijn bewust door mij
gekozen om met elkaar een dialoog aan te gaan, wat dit dan ook mag betekenen;
puur visueel. Het rood is echt voor mij een soort ritmische structuur, dit is
natuurlijk gegeven door de indeling en afwisseling in vlakjes met het bruin/Van
Dijck bruin.
14

Bron: een door Joost de Jonge geschreven e-mail naar mij.
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De bogen verwijzen voor mij naar de Gotiek, maar ook naar de Romaanse bogen.
Ook kunnen zij een brug suggereren of een toegang (deur). Ik probeer altijd weer
een deur naar de hemel te openen, een deur naar innerlijke gevoeligheid. Dit in
symbolische en ook in evocatieve zin. Voor mijzelf gedurende het schilderen en
wanneer geslaagd, voor de beschouwer gedurende het bekijken van het werk.’’
Aanknopingspunten schilderij en nieuw beiaardstuk
Zoals Joost de Jonge met zijn blauw een contrapunt uitdrukt, zo zou ik in een
nieuw beiaardwerk binnen een modus als bijvoorbeeld de moderne D – Dorisch15,
plotseling een toon kunnen importeren uit een andere Dorische modus zoals de
Misheberach Dorische toonladder16. Een compositie in mineur met zo nu en dan
een kort terugkerend motief in majeur zou ook een optie kunnen zijn.
Het zien van kleuren doet denken aan objecten die deze kleuren dragen (het bruin
van de wortels van planten). In de manier waarop ik over muziek spreek en denk
gebruik ik ook veel associaties.
Anders dan Joost ben ik minder bezig met filosofie en literatuur. Toch kan het geen
kwaad om het nieuwe beiaardwerk te gebruiken om mijzelf de vraag te stellen wat
de overkoepelende gedachte is over al mijn composities.
Joost de Jonge improviseert en maakt schetsen en pré-composities voordat hij een
uiteindelijk schilderij maakt. Ik doe dat precies zo. Het valt mij op dat nieuwe
composities die ontstaan zijn uit improviseren op de piano of door zingen, veel
eerlijker en puurder zijn dan werken die aan de schrijftafel zijn gecomponeerd17.
Conclusies
Een beiaardwerk is transparant. Hevige chromatiek of laat-Romantische hamonieën
vertroebelen het klankbeeld. Veel beter is het componeren binnen een modus zoals
de pentatonische, zeventonige of octotonische toonladder.
Moduleren is in beginsel geen probleem als het klankbeeld niet te ernstig door
elkaar geschud wordt.
Het geheel is belangrijker dan de som der delen. Natuurlijk is het fijn als een
beiaardstuk melodieus of ritmisch klinkt maar de luisteraar hoort een fusie die
lekker of niet lekker klinkt.
Een onregelmatige maatsoort lijkt te verwijzen naar luidklokken. Sowieso is de
verwijzing naar ander gebruik van klokken zoals klokkenluiden, de signaalfunctie
van de klok in de Middeleeuwse stad, het automatisch spel voorafgaande aan de
uurslag, het klokken bespelen zoals in Rusland, de Engelse handbellen et cetera,
uitstekend.

15

D-E-F-G-A-B-C-D.
D-E-F-Gis-A-B-C-D.
17
Een voorbeeld van een compositie die vanuit een improvisatie over een ostinato bas is ontstaan
is Moment. (Bijlage 5).
16
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Beiaardmuziek moet in haar motoriek een zekere vanzelfsprekendheid hebben
zodat zij goed uitgevoerd kan worden en door de luisteraar als vloeiend ervaren kan
worden.
Het beiaardwerk dat ik zal componeren neemt ‘gouden wolken’ als uitgangspunt.
Ik zie voor mij dat klankschakeringen een grote rol zullen spelen binnen dit nieuwe
werk die refereren aan voorbij trekkende wolken.
Mogelijkerwijs begin ik in deze nieuwe compositie met akkoorden die na elkaar
optreden of gelijktijdig (mengakkoorden). Maar eerst ga ik nogmaals het schilderij
in mij opnemen dat Ruth en ik van Joost de Jonge hebben gehad om inspiratie op
te doen.
Werkenlijst carillon van Mathieu Daniël Polak (1972)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er was eens (2000)
Het Speelboek : eenvoudige composities voor de amateur-beiaardier
Voorslag, methode voor de amateur-beiaardier (2003)
The enchanted Samurai (2006)
Yume miru Maiko (2006)
Odori (2006)
Chanoekia (2006)
Moment (2007)
Dutch folksong in Japanese style (2007)
Op een morgenstonde (2008)
Bells change the World (2009)
Mer de larmes (2011)
Poem for Ooltewah (2016)
Dandelion Field (2016)

Biografie Mathieu Daniël Polak (1972)
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. Polak behaalde prijzen voor beiaardspel tijdens
internationale beiaardconcoursen te Hamburg (Duitsland) en Enkhuizen. Als
beiaardier was hij te horen in Misono (Japan), Løgumkloster (Denemarken), Mafra
(Portugal), Dijon (Frankrijk), Mol & Brugge (België) en Hamburg (Duitsland). In
de zomer van 2016 gaf hij vijftien concerten in de Verenigde Staten van Amerika.
Sinds 2008 is Polak de vaste beiaardier van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Aldaar geeft hij wekelijks een bespeling en leidt amateur-beiaardiers op. Tevens is
Polak sinds 2003 beiaardier van Spakenburg. Mathieu Daniël Polak behaalde twee
Master Degrees compositie namelijk aan het Lemmensinstituut Leuven (2013) en
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). Aan het Constantijn Huygens
Conservatorium Zwolle behaalde hij zijn Bachelor Honours Degree piano (1997).
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