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Voorwoord

Sla uw slag!
Onder beiaardiers zal deze term wellicht in eerste instantie onmuzikale associaties  oproepen: ongenuanceerd 
klokkenmeppen. In dit geval betreft het een groot gedeelte van de bladmuziekvoorraad van BCN die tegen 
billijke prijzen van de hand gedaan wordt. Het gaat om relatief onbekende bladmuziek én om muziek die te 
lijden heeft gehad onder de recente verhuizing van de Beiaardschool en Beiaardcentrum. Voor de goede orde, 
de bundels zijn asbestvrij en zo goed als nieuw. Om uw aandacht niet al te zeer af te leiden, is deze 
Beiaardnieuws  geheel gewijd aan onze webshop. Laat u verrassen door het aanbod en verbreed uw repertoire 
met het oog op het komende speelseizoen. Kijk er nu - in deze winterige carillonkomkommertijd -  even rustig 
rond en zoals gezegd: Sla uw slag! Of meerdere slagen!

Christiaan Winter
Voorzitter BCN
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Uitverkoop

Niet alleen op bladmuziek, maar ook op boeken en zelfs op audiomateriaal geven 
wij 50% korting. Maar wees er snel bij, want op=op!

Klik hier en profiteer direct van de korting.

Oranjerapsodie

Op 30 april 2013 wordt Willem-Alexander ingehuldigd als  koning. Een 
prachtige gelegenheid om de Oranjerapsodie van Joop Stokkermans  uit te 
voeren!  Dit werk werd in opdracht van de Nederlandse Klokken-spelvereniging 
speciaal geschreven voor de bruiloft van Willem-Alexander en Máxima. Het 
bevat behalve thema’s uit Hollandse liedjes  ook typisch Argentijnse 
tangoklanken.
De vernieuwde uitgave is hier te bestellen.

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Categories/SpecialOffers
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Categories/SpecialOffers
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Stokkermans-Joop-Oranjerapsodie
http://webshop.beiaardcentrum.nl/Stokkermans-Joop-Oranjerapsodie
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Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik dan hier.

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief liever in het Engels ontvangen, klik dan hier.
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Nieuws van de webshop

Houdt u onze berichtgeving in de gaten, want binnenkort komt BCN met maar liefst 
drie nieuwe bundels:

1.  Amersfoorts Beiaardboek 2 : voor 3-octaafs carillon
2.  Alkmaars Beiaardboek 2 : Trans-Atlantic Treasures; muziek uit Engeland en de 
Verenigde Staten.
3.  Kamper Beiaardboek 3. Met de composities die geschreven zijn t.b.v. de 
heringebruikname van de beiaard daar.

In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over, maar wilt u als eerste op de hoogte 
zijn? Volg ons dan op Twitter.

Nieuw in de webshop
Het assortiment van de webshop van Beiaardcentrum Nederland is sinds de vorige nieuwsbrief van 
december 2012 uitgebreid met de volgende titels:

Nieuwe uitgaven van Edition Pors:
- 500 jaar beiaard in 7 minuten / Klaas de Haan
- Mache dich, mein Herze, rein : Matthäuspassion BWV 244 / Johann Sebastian Bach ; arr. Henk Veldman

Overige bladmuziek:
- Nyenrodesuite nr. 3 / Jan Willem Achterkamp
- 5 stukken / Johann Sebastian Bach ; arr. Leen 't Hart
- Volksliederen. Bd. 001 : uit verschillende landen : deel 1 / voor beiaard bewerk door Leen 't Hart
- 2 stukken: Leen 't Hart: Preludium en fuga in d, K. Borghuis: Capriccio Caleidoscoop

CD:
- ‘Beiaard Plus Breda’ Live vanuit de Onze Lieve Vrouwetoren te Breda. Uitvoerenden zijn o.a.: Jacques en 
Paul Maassen op de beiaard en Jan van Beek op sitar.

Alkmaars beiaardboek 2

Trans-Atlantic Treasures; muziek uit
Engeland en de Verenigde Staten

Bewerkt voor beiaard
door

Christiaan Winter

Beiaardcentrum Nederland
Nederlandse Beiaardschool Amersfoort

http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/en_US/?ViewObjectID=1765171&ViewAction=ViewNewsletter
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/en_US/?ViewObjectID=1765171&ViewAction=ViewNewsletter
https://twitter.com/Beiaardcentrum
https://twitter.com/Beiaardcentrum
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/745
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/745
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/746
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/746
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/730
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/730
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27556713
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27556713
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27557576
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27557576
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27557323
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectID=27557323
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/729
http://webshop.beiaardcentrum.nl/epages/61602033.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61602033/Products/729

