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Met dank aan onze sponsors:

Zomerconcerten 2022

Concerten 2022

Elke woensdagavond in juli en augustus om 20 uur
29 juni 2022: Leerlingenconcert klas Jan Verheyen
6 juli 2022: Luc Dockx (beiaardier Hoogstraten)
13 juli 2022: Boudewijn Zwart (beiaardier van o.a.
Amsterdam, Dordrecht, …)
20 juli 2022: Eddy Mariën (beiaardier Mechelen,
Leuven, Meise)

AR INVEST BVBA

Beiaard Peer

Peerderbaan 15
Meeuwen

27 juli 2022: Twan Bearda (beiaardier Grimbergen)
3 augustus 2022: Drie Wimmen (Wim Van den Broeck
- Ruitenbeek - Berteloot - beiaardiers van o.a. Peer,
Brugge, Nijkerk enz.)
10 augustus 2022: Koen Van Assche (beiaardier
Antwerpen, Turnhout, Herentals en Lier)
17 augustus 2022: Auke De Boer (beiaardier Dokkum
- Groningen)
24 augustus 2022: Frank Steyns (beiaardier
Maastricht, Weert, Heerlen)
31 augustus 2022: Lorenz Meulebroek (beiaardier
Dendermonde)

NIEUWE LUISTERPLAATS
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Met enorme dank aan de stad zijn wij bijzonder er om
onze nieuwe luisterplaats te mogen voorstellen in de
binnentuin van het Poorthuis.

Uitgegeven door het beiaardcomit
en de "Vrienden van de beiaard#.
Secretariaat: Scherpe-Steenstraat 12 , 3990 Peer
IBAN: BE58 7350 0776 9179

VOORWOORD
Programma 20 juli 2022

Beste concertganger

$

Een concertseizoen in zijn der gste jaargang;
BEKENDE KLASSIEKERS

Een 25ste jaar Mariafeesten “ Gedragen door Maria”;

1. Toccata (BWV 565)

Johann Sebas an Bach
arr. Eddy Mariën

2. Adagio

Remo Giazo o.
arr. Eddy Mariën

3. Ode an die Freude

Ludwig van Beethoven.
arr. Brian Swager

Een totaal gerenoveerde beiaardcabine;
Een toren met tentoongestelde kerkscha en die ook
digitaal kunnen worden bewonderd;
Een toren die de je na 165 trappen beloont met een
prach g panoramisch zicht op onze stad en de verre
omgeving;
Een toren die een koppel slechtvalken herbergt met
gezinslast;
Een toren die de geschiedenis van deze stad in wel en
wee in herinnering brengt : zie het Mariabeeld onder
de toren en de gedenksteen van de slach ng op
Servaasdag. Dat lezen we. Dat zien we;
Een samenwerking met het stadsbestuur op kruissnelheid
waarvoor dank;
Maar bovenal spant de beiaard de kroon in deze toren.
Een uniek instrument, zo graag bespeeld door beiaardiers
van heinde en verre. Die horen we;
Vandaag mogen we weer een concert horen. Als horen
luisteren wordt en we het s l maken dan voelen we dat
tot in het puntje van onze ziel , zoals Boer Wortel dat
uitdrukt in zijn Boerenpsalm;
Dan wordt luisteren een gebed;
Veel luistergenot, namens het beiaardcomité
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Marc Desair

Eddy Mariën kreeg de beginselen van piano en beiaard van
zijn s efvader Jef Ro ers. Mariën voltooide zijn
pianostudies aan het Muziekconservatorium van Mechelen
en studeerde nadien aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef
Denyn’, waar hij nu docent is. Aan het Lemmensins tuut te
Leuven behaalde hij de graad Master of Music.
In Mechelen, Leuven en Halle werd hij aangesteld als
stadsbeiaardier en hij is tevens beiaardier van de gemeente
Meise, waar hij de promotor en adviseur was voor een
nieuwe beiaard. In Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland en
Australië werd hij uitgenodigd voor concerten en lezingen.
Hij nam verschillende CD’s op, ondermeer Roman sche
Beiaardmuziek, Carillon and Guitar en de Beiaardmuziek
van Jef Ro ers.
Op de interna onale beiaardwedstrijden in Nijmegen
(1989) en Berlijn (1991) won hij de eerste prijs. Hij gaf
Mastercursussen aan de Yale University (VSA), aan het
Na onaal Paleis van Mafra (Portugal), de Beiaardschool van
Denemarken en in Canberra (Australië).

4. Adagio cantabile uit de Pathé que
Ludwig van Beethoven.
arr. Eddy Mariën
HONDERD JAAR KONINKLIJKE BEIAARDSCHOOL ‘JEF
DENYN’ (1922-2022)
5. Einleitung, Varia onen und Hymne über “Happy
Birthday” (Jubileumboek 2022)
Jürgen Buchner
6. Preludium in g

Jef Denyn

7. Ode an Beethoven

Eddy Mariën

8. Memories (Jubileumboek 2022)
9. Campana Rag me

Eddy Mariën

Eddy Mariën

BROADWAY
10. Maria

Leonard Bernstein
arr. Jos Lerinckx

11. I feel pre y

Leonard Bernstein.
arr. Jos Lerinckx

12. Summer me

George Gershwin.
arr. Eddy Mariën

