
Beiaardcentrum Nederland organiseert: 

Zomeravondconcert door Frans Haagen

Woensdag 8 augustus 2018 
Aanvang 20.00 uur (tot 21.00 uur) 
Plaats: Onze-Lieve-Vrouwetoren, Lieve Vrouwekerkhof

Programma 

J. Duphly (1715-1789)  uit: Trosieme livre de pieces de Clavecin (v. 1758)   
• Chaconne 

H. Focking (1725 – 1781)  Sonate III opus 1 
      Andante 

Alllegro 
Menuet met variaties 

S. de Konink (1655 – 1701)  uit:  Hollantsche Schouwburg en Plugge Dansen 
• Boer en boerin aen’t spinnewiel 
• Loeres Dans 
• Rigodon voor Ioris Langbeen 
• Gigue Rondeau 
• En ik vrijde een Mysie teer 
• Laat ons Kussiens Gavot 

M. Dijker (1927 - 2018)  “Nieuwe-Toren”spel 
• Moderato 
• Thema met variaties 
• Rondo 

W. Franken (1922- 2012)  uit: Ritmische studies 

• Allegetto grazioso (“Manga”) 
• Adagio con espressione (“Pineapple”) 
• Allegetto giocoso  (“Pumpkin”) 

R. Vrolijk (*1965)   America 

P. Ruiter Feenstra (*1961)  Our Time: - Me Too 

Duphly, Focking: bewerking F.Haagen 
De Koning: bewerking B.Winsemius

z.o.z.



 

Frans Haagen studeerde beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort en behaalde daar cum laude het 
diploma Uitvoerend Musicus. Hij is momenteel werkzaam 
als stadsbeiaardier van Kampen, Almelo, Zutphen en 
Doesburg. Tevens is hij werkzaam als coördinator en 
hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool 
onderdeel van de HKU Utrechts Conservatorium.   Als jurylid 
maakt hij regelmatig deel uit van internationale jury’s bij 
examens en orgel- en beiaard concoursen.  Als concerterend 
beiaardier is hij nationaal en internationaal veelvuldig te 
beluisteren. Frans Haagen is een veelzijdige musicus. Aan het 
conservatorium te Zwolle studeerde hij naast orgel (waarvoor 
hij summa cum laude afstudeerde voor het diploma 
Uitvoerend Musicus) ook hoofdvak kerkmuziek, koordirectie, 
schoolmuziek en piano. Hij was prijswinnaar van diverse 
orgel- en beiaard concoursen.

Het volgende zomeravondconcert vindt plaats op woensdagavond 15 augustus om 20:00 uur en 

wordt gegeven door Henk Verhoef, docent op de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, 

beiaardier van Vrije Universiteit te Amsterdam en stadsbeiaardier van Woerden en Monnickendam. 

Meer informatie over de zomeravond-concerten vindt u op www.beiaardcentrum.com.


