
Beiaardnieuws
Nieuwsbrief van Beiaardcentrum Nederland

Nummer 11 - September 2013

Terug naar de Grote Spui...

We mogen weer terug!  Na een jaar in een tijdelijk  pand gezeten te 
hebben, kunnen we weer intrek nemen in ons mooie gebouw aan de 
Grote Spui. Alle asbest is  verwijderd, alles is gereinigd en zo nodig 
hersteld of vernieuwd. Er zijn nieuwe vloeren, nieuwe plafonds, nieu-
we geluidsisolatie, nieuw leidingwerk, nieuw stucwerk, een nieuwe 
keuken… kortom, het gebouw is  weer geheel up-to-date en er kan 
weer gestudeerd en gewerkt worden.

Vanaf woensdag 4  september start Beiaardcentrum Nederland weer en 
een week later, dinsdag 10 september, beginnen de lessen van de Ne-
derlandse Beiaardschool.
Over de feestelijke heropening en de diploma-uitreiking krijgt u bin-
nenkort bericht.

Alle bestellingen die deze zomer geplaatst zijn en de nieuwe bestellingen probeer ik  zo snel mogelijk af te han-
delen, maar houdt u er rekening mee dat u wellicht iets langer moet wachten.

Met vriendelijke groet,
Gea van Veen, bureau BCN

Het eerste Nationaal Beiaard Dictee komt er aan!

Op 28 september a.s. wordt in Amersfoort het Nationaal Beiaard Dictee gehouden. Wat houdt dat in?

De reizende beiaard “de Paltz” met zijn 59 klokken komt naar het Lieve-Vrouwekerkhof. Speciaal voor deze ge-
legenheid is  een muziekstuk geschreven. Van makkelijk, naar complexer. Zoals  bij een echt dictee, wordt eerst 
het gehele stuk gespeeld en vervolgens per onderdeel. Tot slot wordt nogmaals het hele stuk ten gehore ge-
bracht.

De deelnemers  aan het dictee moeten proberen op gehoor de gespeelde partituur op 
muziekpapier te noteren. Een deskundige jury beoordeelt het resultaat. De deelnemers 
worden onderscheiden in vier groepen: jeugd, studenten, amateurs en beroepsmusici. 
Voor elke groep is er een zeer bijzondere en unieke prijs.

Het dictee speelt zich af op het gezellige Lieve-Vrouwekerkhof. Gezeten op een van de 
terrassen voeren de deelnemers deze in- en ontspannende bezigheid uit, onder het ge-
not van een verfrissing.

Na het dictee geeft de internationaal bekende jazz-componist en beiaardier Paul Maas-
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sen een concert op “De Paltz”. Voor belangstellenden wordt de werking van het carillon uitgelegd. Ook kunt u 
uw favoriete melodie  door de beiaardier ten gehore laten brengen.

Geef u vóór  20 september op via www.beiaarddictee.nl en u ontvangt het programma en vele aanbiedingen op 
culinair en cultureel gebied. De deelname kost € 10,- per persoon, voor studenten en jeugd tot 18 jaar is de 
bijdrage € 5,- .

Het Amersfoort Klokkenluiders Gilde
(www.zevengelui.nl)
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Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
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