
Toelichting bij het programma beiaardconcert Hasselt  
 
Ieder jaar speel ik tijdens de Eurosong Festivalweek een programma met songfestival liedjes 
uit het nabije - en verre verleden. Van daaruit ontstond het idee om een concertprogramma 
samen te stellen met klassieke muziek uit Europa. Het programma van het concert van 
vandaag bevat een selectie van landen. Ieder jaar kan het programma bijgesteld worden 
zodat uiteindelijk alle Europese landen vertegenwoordigd zullen zijn.  
Het concert begint met een compositie van Marc Antoine Charpentier. Het is de melodie die 
ieder jaar tijdens het Songfestival als openingstune ten gehore wordt gebracht.  
De Griekse muziek heb ik gearrangeerd voor mijn beiaardleerlingen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. De leerlingen speelden de muziek in 2017 om studenten uit 
Griekenland een warm welkom toe te ‘zingen.’  
In België en Nederland treffen we echte beiaardcomponisten aan. Deze componisten zijn 
dikwijls naast componist ook beiaardier. Beiaardcomponisten houden rekening met de 
specifieke eigenschappen van het carillon zoals het doorklinken van de klokken (vergelijk het 
met een permanent rechterpedaal van de piano), de eventuele oude (Middentoon) 
stemming van klokken en het gegeven dat de bas van nature sterker uitkomt dan de discant.  
De pianocompositie van Wolfgang Amadeus Mozart is een variatiereeks over een Frans 
kinderlied. De melodie is in Nederland bekend als ‘Altijd is Kortjakje ziek.’ Vandaag zullen uit 
deze variatiereeks enkele delen uitgevoerd worden.   
Na een arrangement van de wals opus 69 no. 2 van Frédéric Chopin volgen twee werken van 
mijzelf. Ik ben bezig met een project ‘Joodse muziek op carillon.’ Joodse synagogale en 
seculiere muziek is de motor en inspiratiebron voor mij tot het componeren van nieuwe 
werken voor beiaard.  
Ferdinand Ries was een leerling van Beethoven. Het concert sluit af met een compositie 
waarin sommigen de melodie van het Israëlische volkslied en anderen Smetana’s Moldau 
zullen menen te herkennen.  
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