15 april 2019
Museum
Klok & Peel
Asten

Op het
spoor van
de Hemony’s
Een studiedag over leven
en werk van François
en Pieter Hemony

u i t n o d i g i n g
Museum Klok & Peel bestaat dit jaar 50 jaar. Maar we vieren ook het 400ste
geboortejaar van Pieter Hemony! Wat Stradivarius was voor de vioolbouw,
waren Pieter en zijn broer François voor de klokgietkunst. Zij goten en
stemden de eerste zuiver klinkende speelklokken en hun beiaarden bepalen
tot op vandaag het klankbeeld van de Lage Landen.
Daarom wijden Museum Klok & Peel en de Singing Bronze Foundation een
studiedag aan deze twee belangrijke vernieuwers. Zes prominente sprekers
met een bijzondere affiniteit voor Hemony presenteren recente ontdekkingen
of vertellen over het belang van de Hemony’s vandaag.
Wij verwachten u met koffie vanaf 09:30 uur en we sluiten af met een
Hemonyborrel rond 16:00 uur.
Tijdens de dag is het nieuwe boek François en Pieter Hemony, stadsklokkenen geschutgieters in de Gouden Eeuw van Heleen van der Weel verkrijgbaar.

foundation

e v e n

v o o r s t e l l e n

Rudolf Rasch

doceerde van 1977 tot 2010 muziekwetenschap aan de
Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse
muziekgeschiedenis van de zeventiende en de achttiende
eeuw.

Dick van Dijk

is organist en beiaardier. Hij is actief in de Stichting Klinkend
Erfgoed Nederland en de Stichting Utrecht Orgelland.

Bert Augustus

is organist en beiaardier. Hij is werkzaam als campanoloog bij
Koninklijke Eijsbouts.

Heleen van der Weel

is beiaardier van het Vredespaleis in Den Haag en auteur van
het recente boek François en Pieter Hemony, stadsklokken- en
geschutgieters in de Gouden Eeuw.

Jan Willem Achterkamp

is organist, componist en beiaardier. Hij bespeelt onder meer
het Hemonycarillon te Deventer.

Rudi van Straten

is organist, klavecinist en senior-specialist klinkende
monumenten aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Norbert Bartelsman

is organist, klavecinist en koorleider. Hij heeft een bijzondere
voorliefde voor het gregoriaans en de barok.

Frank Steijns

is beiaardier en violist. Met zijn mobiele beiaard heeft hij
uitgebreid getourd met het Johann Straussorkest van André Rieu.

Luc Rombouts

is beiaardier, bestuurder van Museum Klok & Peel en directeur
van de Singing Bronze Foundation.

programma
15 april
2019

Voormiddag
10:00 uur:

Bert Augustus

Welkomstwoord door museumvoorzitter Harry van der Loo
Opening door dagvoorzitter Luc Rombouts
Beiaardmuziek in de 17e-eeuwse Nederlandse Republiek
Teksten en versieringen op de klokken van François en 		
Pieter Hemony
Het klokontwerp en de mensuren in de beiaarden van Hemony

12:00 - 13:00 uur:

Lunch, aangeboden door het museum

Rudolf Rasch
Dick van Dijk

Namiddag
Heleen van der Weel

Waar werkten en woonden de Hemony’s? Een zoektocht 		
naar locaties
Jan Willem Achterkamp De betekenis van de Hemony’s voor een beiaardier van vandaag
Rudi van Straten
Hemony’s erfenis: een klinkende uitdaging?
Opening van het Hemonyspoor en de Hemonykaart in het museum door Luc Rombouts
16:00 - 17:00 uur:

Afsluiting met Hemonyborrel

Muzikale intermezzi door Norbert Bartelsman (klavecimbel) en Frank Steijns (beiaard)
Plaats: Oranjerie van het museum
Toegang en lunch zijn gratis. Er zijn slechts 150 plaatsen beschikbaar.
Reserveer uw plaatsen dus snel via www.museumklokenpeel.nl/hemony

Deze studiedag wordt mede
mogelijk gemaakt door onze
partners en sponsoren.
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