
Beiaardcentrum Nederland organiseert:

Zomeravondconcert door Klaas de Haan

Woensdag 17 augustus 2016
Aanvang 20.00 uur (tot 21.00 uur)
Plaats: Onze-Lieve-Vrouwetoren, Lieve Vrouwekerkhof

Programma 

1. Cello-Concerto (d-moll)      Antonio Caldara
 - Allegro      (1670-1736)
 - Larghetto      arr. J.G. Heuvelman
  - Allegro assai

2. Sonate (partita) in Bes-major, Hob. XVI: 2   Franz Joseph Haydn
 - Moderato      (1732-1809)
 - Largo       arr. B. Winsemius
 - Menuet & Trio

3. Studie in re-klein (voor beiaard)     Staf Nees
        (1901-1965)

4a. Wie schön leuch’t uns der Morgenstern   Max Reger
 (Op. 135a, no. 29)     (1873-1916)
4b. Unser lieben Frauen Traum    arr. R.D. Kroezen
 (Acht geistliche Gesänge, Op. 138, no. 4)

5. Sprookje voor beiaard     Jef Rottiers
        (1904-1985)
        
6. Zwollywood (2015)      Klaas de Haan
        (geb. 1967)

7. Medley “My Fair Lady”     Frederick Loewe
 - I could have dance all night    (1901-1988)
 - Wouldn’t be lovely     arr. K. de Haan
 - On the street where you live
  - Get me to the church in time

z.o.z.



Klaas R.R. de Haan, studeerde orgel en kerkmuziek  
aan de conservatoria van Leeuwarden en Utrecht.
In 1997 behaalde hij het diploma UM aan de Ned. 
Beiaardschool te Amersfoort, waar hij studeerde bij 
Arie Abbenes en Bernard Winsemius. In datzelfde 
jaar won hij de 1ste prijs van het Internationaal 
Beiaardconcours te Groningen.
Klaas de Haan is beiaardier van Laren (NH), Rhenen, 
Bolsward, Heerenveen en Slotermeer (A’dam).
Daarnaast is hij een regelmatig gevraagd gastspeler 
in binnen- en buitenland. Tevens is hij Cantor-
organist van de Morgensterkerk te Hilversum.

Korte toelichting op het te spelen programma:

Antonio Caldara was een Italiaans componist van barokmuziek. Hij was zoon van een violist. Op jonge 
leeftijd werd hij koorzanger bij San Marco in Venetië, waar hij verschillende instrumenten leerde 
bespelen. Caldara is vooral bekend als componist van opera’s, cantates en oratoria.

Franz Joseph Haydn was een Oostenrijkse componist. Zijn werk wordt gerekend tot de muziek van de 
klassieke periode. Schepper van een omvangrijk oeuvre, is hij vooral van belang voor zijn bijdrage aan 
de ontwikkeling van de Symphonie en van het strijkkwartet. Samen met Mozart en Beethoven vormt hij, 
muziekhistorisch gezien, de Eerste Weense School.

Staf Nees was beiaardier van de St. Romboutstoren te Mechelen. Hij was leerling van 
Jef Denyn en diens opvolger  als leraar van de Mechelse Beiaardschool. De ‘Studie in re-klein’ is één 
van zijn laatste scheppingen (1934), opgedragen aan Dr. Casparie, voorzitter van de NKV.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Max Reger van ons heengegaan is. Hij was een Duits componist, 
organist, dirigent en muziekpedagoog. Vandaar 2 korte werkjes van hem.

Jef Rottiers werd geboren te Mechelen en studeerde vanaf 1929 aan de Beiaardschool aldaar, waar hij 
les kreeg van Jef Denyn. Hij werd vooral bekend om zijn beiaard-
composities. Zijn beiaardwerk Sprookje heeft hij in 1951 gecomponeerd waarmee hij een prijs won in 
een compositiewedstrijd van de Beiaardschool.

Zwollywood (een koosnaampje van de stadsbeiaardier te Zwolle) heb ik aanvankelijk gecomponeerd 
voor de compositiewedstrijd te Zwolle in 2015. Het stuk begint wat aarzelend waarna het zich 
ontwikkelt naar een Ostinato waarbij het steeds meer een opzwepend geheel wordt om vervolgens 
weer in de aarzeling terug te keren.

Frederick Loewe was een Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst. Zijn grootste successen 
echter behaalde hij door de samenwerking met tekstdichter 
A.J. Lerner. Hun bekendste en succesvolste werk werd ‘My fair lady’ (1956).


