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Curriculum Vitae               
Mathieu Daniël Polak                              

   
 
 
 
Personalia 
Naam: Mathieu Daniël Polak 
Adres: Tuindorpweg 84 
Plaats: 3951 BH Maarn 
Tel: (06) 22157746  
E-mail: mathieudpolak@hotmail.com  
Website: www.polacca.nl  
Geboortedatum:  02- 04-1972 
Burgerlijke staat: vanaf 10 september 2018 gehuwd  
Nationaliteit: Nederlandse 
 
 
Werkervaringen beiaard 
. Carillonconcerten Frankrijk, Duitsland en Denemarken, 2018.  
  Franse chansons, Eurovisie songfestivalliedjes, Jazz, eigen composities.  
. Carillonconcerten Duitsland, Denemarken en Litouwen, 2017. 
  Klassieke muziek, popsongs, eigen composities. In Kaunas (Litouwen) schilderden mensen in de    
  tuin bij de toren. Idee daarachter was een wisselwerking tussen carillonspel en schilderkunst. 
. Carillonconcerten U.S.A. en België, 2016.   
  Een reis van zes weken door Amerika waar ik o.a. speelde op het carillon van de Yale  
  University maar ook een laatste eerbetoon aan mijn zus gaf door een concert in Ooltewah  
  (Tennessee) op tien kilometer van haar woonplaats in haar nagedachtenis te geven.  
. Waarnemend beiaardier Woerden vanaf 2016.  
  Naast reguliere bespelingen tijdens de markt geef ik thematische concerten en leid excursies van  
  basisscholen naar het carillon.  
. Beiaardier Erasmus Universiteit Rotterdam vanaf 2008. 
  Aan de Universiteit geef ik op woensdag een concert en geef les aan studenten en medewerkers.   
  De gevorderde leerlingen bespelen het carillon op de overige werkdagen. Op de bijzondere dagen  
  zoals de Dies Natalis en de opening van het academisch jaar geef ik extra concerten. Voor de  
  leerlingen oprganiseer ik thematische concerten en arrangeer muziek.  
. Beiaardier Bunschoten Spakenburg vanaf september 2003.  
  Tweewekelijkse bespelingen met een gevarieerd programma tijdens de markt. Bovendien vinden er  
  basisschoolprojecten plaats en geef ik lezingen over het carillon aan bijvoorbeeld de Rotary Club.  
. Beiaarddocent bij Beiaardcentrum Nederland vanaf september 2000.  
  Er bestond voor mijn aantreden geen voortraject voor beiaardleerlingen om te studeren aan het  
  conservatorium. Samen met de toenmalige directeur van de Beiaardschool Jacques Maassen heb   
  ik een klas opgezet om  in die leemte te voorzien.  
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Werkervaringen compositie 2017-2018 
. Jurylid carillon arranging contest ‘Soundscape’ – University of Michigan, 2018.  
  Tijdens het beiaard wereldcongres 2017 in Barcelona heb ik de beiaardier van de University of  
  Michigan, Dr. Tiffany Ng ontmoet. Zij was onder de indruk van mijn arrangementen en  
  composities voor beiaard. Ik heb haar een boek gegeven met mijn muzikale ‘vertaling’ van  
  schilderijen van Joost de Jonge erin. In het boek staan ook afbeeldingen van zijn schilderijen en  
  een artikel van mij over de wisselwerking tussen zijn en mijn werk.  
. Compositieopdracht Psalm 19 van het koor Nomen Nescio uit Arnhem, 2018.   
  In het verleden heb ik voor een Christelijke gemeente in Arnhem een lied genaamd De Arnhemse  
  Psalm (uitgegeven bij Donemus) gecomponeerd. Zij hebben mij bij het koor Nomen Nescio  
  aanbevolen.  
. Compositieopdracht en uitvoering door Mathieu Daniël Polak van Et je danse  
  (carillon) in Perpignan, 2018.  
  Thema van het carillon festival in Perpignan is het gedicht Phrases van Arthur Rimbaud. Mijn  
  stuk is geïnspireerd door dat gedicht.  
. Compositieopdracht en uitvoering door Dagkoor Baarn en Mathieu Daniël Polak  
  van Mijn Speeldoosje (ouderenkoor) met begeleiding van carillon in Baarn, 2017.  
  Het koor heeft een schrijfwedstrijd georganiseerd. Op het winnende gedicht heb ik een lied   
  gecomponeerd. Naast een uitvoering in Theater De Speeldoos in Baarn hebben we het lied ook  
  tegenover de Pauluskerk in Baarn uitgevoerd en heb ik het daarna op het carillon uitgevoerd.  
. Uitvoering Praeambulum (orgel) door Wietse Meinardi, Nieuwe Kerk Amsterdam,  
  2017.  
  Ik wilde eens een stuk voor orgel componeren. Mijn beiaardleerling Georg Wagner voerde het in   
  Spakenburg uit. De opname verscheen op YouTube. Daarna werd het door verscheidene  
  organisten opgepikt. Dit leidde tot uitvoeringen in de Laurenskerk Rotterdam en de Nieuwe  
  Kerk Amsterdam.  
 
Opleidingen 
. Master’s Degree compositie - Lemmens Instituut Leuven, 2013.  
  Onderzoek naar Synagogale muziek (reflectief luik) en het componeren van een liederencyclus  
  (artistiek luik).  
. Master’s Degree compositie - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2010.  
  Na een particuliere studie compositie bij Jeff Hamburg te Amsterdam kon ik bij de HKU in  
  Utrecht een versneld traject volgen. Daarbij deed ik onderzoek naar Synagogale muziek.  
. Master’s Degree beiaard - Nederlandse Beiaardschool Amersfoort, 2000.  
  Specialisatie: onderwijs voor amateurs. Voor deze studie schreef ik een methode genaamd   
  Voorslag met daarin eigen beiaardwerken voor beginnende beiaardleerlingen.  
. Bachelor’s Degree beiaard - Nederlandse Beiaardschool Amersfoort, 1999.  
  In deze studie worden naast de hoofdvaklessen ook beroepsgerichte vakken aangeboden zoals  
  campanologie (klokkenkunde), versteken (muziek voor automaat) en arrangeren. Tijdens de  
  studie organiseerde ik een concertreis naar Frankrijk en kreeg ik concertervaring in Nederland,  
  Portugal en België.  
. Bachelor’s Degree piano - Constantijn Huygens Conservatorium, Zwolle, 1997. 
  Sedert het afstuderen geef ik pianolessen, begeleid koren en balletlessen.  
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Prijzen  
. Tweede Prijs Johan Franco compositieconcours U.S.A. 2017. 
  Voor dit concours schreef ik het beiaardstuk Dandelion Field, opgedragen aan mijn zus  
  Caroline Wilson Polak (1958-2016).  
. Tweede Prijs IVME Compositieconcours Antwerpen, 2011.  
  Voor dit concours schreef ik een stuk voor hoorn in F genaamd Puppy Love met daarin    
  motieven uit het lied L’homme armé. De titel komt onder meer tot uitdrukking door kusgeluiden  
  op de hoorn.   
. Tweede Prijs COMA Compositieconcours Maastricht, 2011.  
  Voor dit concours schreef ik het blaaskwintet Fleurs de Cerisier met in enkele delen motieven uit   
  Japanse volksliederen.  
. Nominatie Henriette Bosmans Prijs Amsterdam, 2011.  
  Voor dit concours schreef ik een lied genaamd Le Lis des Vallees, gebaseerd op een tekst uit   
  Het Hooglied.  
. Tweede Prijs internationaal beiaardconcours Enkhuizen, 2002.  
. Tweede Prijs internationaal beiaardconcours te Hamburg, 2011.  
    
Bijzonderheden 
. Cursus Music and Social Action, Yale University, 2017.  
  Aan deze onlinecursus deed ik mee om een antwoord te vinden wat de rol van de beiaardier in  
  de hedendaagse samenleving kan zijn.  
. Uitvoering van Water Crystals (piano) door pianiste Yumi Suehiro in de Symphony  
  Space New York, 2015.  
. Publicatie van Pesach liederen in de New Hagadah en uitvoering in het Joods  
  Historisch Museum door Mathieu Polak (piano) en Anneloes ter Horst (viool),  
  2013.  
  Als lid van de Joodse gemeente Beit ha’Chidush Amsterdam lever ik bijdragen door te  
  componeren, piano te spelen en het incidenteel geven van een drasha (overweging). Anneloes   
 (violiste), Renee Citroen en Simone IJben (auteurs/samenstellers van de New Hagadah) zijn ook   
 lid van deze gemeente.  
. Stipendium van stichting Maror, geïnitieerd door de Amsterdamse Joodse  
  gemeente Beit ha’Chidush voor het componeren van een Hebreeuwse   
  liederencyclus, 2007-2010.  
  In deze periode ontdekte ik dat het componeren niet alleen voortkomt uit persoonlijke noodzaak    
  maar het Jodendom componisten nodig heeft om de Torah te actualiseren. De muziek in de   
  eredienst heeft het nodig om mee te gaan met de tijd en uit te drukken hoe de maatschappij eruit  
  ziet op dit moment.  
 
 
 
 
 
 
 


