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Vijftiende Concertseizoen 
 
 
 
Heb oren naar onze prachtige toren 
 
 
Nog te vaak gaan velen achteloos voorbij aan de zogenaamde ‘gezellige 
winkelmuziek’ in ons stadscentrum.  
Dat deze muziek veel meer is dan ‘muziek in de wandeling’  en komt van onze 
prachtige beiaard is nog te weinig geweten. Dat deze muziek daarenboven het 
resultaat is van een ingenieus samenspel tussen techniek en akoestiek en van 
traditie en vernieuwing, maakt haar heel bijzonder en echt iets om mee uit te 
pakken.  
Deze stadsbeiaard is niets minder dan een prominent cultuurelement in de stad. 
Hij zorgt voor een belangrijke bijdrage en aan de kwalitatieve muziek- en 
cultuurbeleving in Peer. 
Al bij al dus, samen met vele andere muziekinitiatieven, een gegeven om fier op 
te zijn én te koesteren.  
 
Onze beiaardorganisatie geeft, zoals u kunt lezen, opnieuw de aftrap door een 
zeer aantrekkelijk en kwalitatief programma te presenteren. Mensen uit alle 
winstreken maar zeker ook de eigen inwoners krijgen zo de kans om in een fijne 
muzikale omgeving te wonen, te vertoeven, elkaar te ontmoeten. En soms 
verrast of aangegrepen te worden - letterlijk stil te staan - bij de oeverloze 
klankenrijkdom die neerdaalt uit de fabuleuze toren.  
 
Ga in op de uitnodiging van onze beiaardvrienden  en neem uw tijd om het 
voorliggende programma door te nemen. Zo luisteren straks, ergens in de stad, 
uw oren graag naar al dat moois uit de toren.  
 
Guido Geuns 
afdelingshoofd cultuur  
Stad Peer   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vijftiende concertseizoen 
 
Zondag 7 mei 
torenfeesten 

14u Geleide torenbezoeken van 14u tot 17u 
18u beiaardconcert door Erik Vandevoort, 
stadsbeiaardier 

Zondag 4 juni 
Pinksteren 

20u Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 

Zondag 18 juni 
beiaarddag 

20u Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 

Zondag 25 juni 20u Concert door de leerlingen van de Koninklijke 
Beiaardschool, afdeling Peer 

Zondag 2 juli 20u Geert D’hollander beiaardier van Antwerpen, Gent 
en Lier 

Zondag 9 juli 
Viering Feest Vl. 
Gemeenschap 

 Verschillende artiesten 
16u verteltheater “Rocky het Klokkie 
21u concert Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 

Zondag 16 juli 20u Teun Michiels, beiaardier van Diest 
Zondag 23 juli 20u Jan Verheyen, beiaardier van Hasselt 
Zondag 30 juli 20u Eddy Mariën, beiaardier van Halle, Meise en 

Mechelen 
Zondag 6 augustus 20u Luc Rombouts, beiaardier van Tienen en Leuven 
Zondag 13 augustus 20u  
Zondag 20 augustus 20u Pierre Ramakers, beiaardier van Scherpenheuvel 
Zondag 27 augustus 20u  
Zondag 3 september 15u Erik Vandevoort, stadsbeiaardier 
 


