
Programma 
Moordrechts Beiaard Festival 2015 

 

Vrijdag 19 juni  19:00 uur Frank Steijns uit Maastricht 
 
Zaterdag 11 juli 13:00 uur Gideon Bodden uit Amsterdam 
 
Zaterdag 22 aug 13:00 uur Moordrechts klarinetkwintet 
   samen met het carillon  
   bespeeld door Maarten Siebel 
 
Zaterdag 12 sept 13:00 uur Maarten Siebel speelt tijdens 
   Open Monumentendag 
 
Zaterdag 19 sept 13:00 uur Shantykoor De MoordtZangers
   samen met het carillon  
   bespeeld door Maarten Siebel 
 
Vrijdag 25 sept 19:30 uur  Feestelijk slotconcert 
   Boudewijn Zwart carillon met 
   claveciniste Elena Lelchuck & 
   hoboist Vladimir Skliarenko 

met aansluitend gezellig samenzijn 



2 

 

STICHTING 

TORENMUZIEK MOORDRECHT 

 
De Stichting Torenmuziek Moordrecht is opgericht om het 
carillon in stand te houden en de restauratie en uitbreiding 
van het carillon, in de zomer van 2011, mogelijk te maken.  

Fondsen werden benaderd en acties werden georganiseerd. 
Het resultaat is een carillon met 38 klokken, bespeeld vanaf 
een origineel stokkenklavier met pedalen, gebouwd in een 
sjieke cabine en geplaatst in de toren van de Dorpskerk. 

Doel van de Stichting is nu om het carillon een centrale 
plaats in het culturele leven van Moordrecht te geven.  

Naast bespelingen van ons concert-carillon door diverse 
bekende beiaardiers vanuit het hele land, worden ook 
jaarlijks samenspeelconcerten gegeven. Dit is uniek.  

Hierdoor wordt er tijdens de concerten ook zichtbaar muziek 
gemaakt. Voor het samenspelen is dit jaar weer contact gezocht 
met plaatselijke muzikanten. Boudewijn Zwart zorgt met twee 
Russische muzikanten voor de feestelijke afsluiting . 

We wensen u komend jaar veel muziekplezier toe! 

Stichting Torenmuziek Moordrecht    Bank: NL44 RABO 0155.099.450 
www.torenmuziekmoordrecht.nl          info@torenmuziekmoordrecht.nl 
Weidezoom 82, 2841 SP Moordrecht    tel: 015-2151784    KvK: 24475283 

http://www.torenmuziekmoordrecht.nl/
mailto:info@torenmuziekmoordrecht.nl
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Donateurs kunnen meer genieten! 

 
Voor het verzorgen van concerten en de daarbij behorende 
publiciteit is ieder jaar een vaste inkomstenstroom nodig. 
Hiervoor hebben we de afgelopen jaren een trouw netwerk 
van donateurs opgebouwd. Door een jaarlijkse bijdrage van 
minimaal € 10 als particuliere donateur bent u verzekerd van 
de actuele informatie en uitnodigingen voor de concerten. 
Als u ons zakelijk wilt steunen kan dat natuurlijk ook. 

Als u nog geen donateur bent bieden we u dit jaar een extra 
reden om ons te steunen: 

&Meer genieten op een mooie luisterplaats? 

Op het terras van "Meer genieten" aan de Dorpsstraat 35 
vindt u een prachtige luisterplaats voor de carillon-
bespelingen. U heeft daar minder last van het verkeer en 
bent dicht bij de klokken.  

Tegen inlevering van de bon op blz. 16 ontvangt u als 
donateur tijdens de concerten een gratis drankje. 

Dit terras was in 2014 winnaar van de AD-terrassentrofee en 
is dus een ideale plek om te luisteren en  na te praten. 
 

Als u donateur wilt worden zien we graag dat u daarvoor een 
machtiging tekent. Deze is op de website beschikbaar en 
kunt u tijdens concerten afgeven of inleveren bij Maarten 
Siebel, Weidezoom 82 of Bert van Straten, Oost Ringdijk 3c. 
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Frank Steijns 

 
Frank Steijns studeerde hoofdvakken viool, muziek-theorie 
en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut te Leuven.  
Hij behaalde er vier eerste prijzen en in 1994 het 
Laureaatsdiploma cum laude. Aan de Koninklijke 
Beiaardschool te Mechelen volgde hij gelijktijdig zijn 
optreden tot beiaardier, waar hij in 1991 summa cum laude 
zijn einddiploma behaalde.  
Hij is eerste violist (en bespeler van het carillon) in het orkest 
van André Rieu en daarnaast stadsbeiaardier van Maastricht, 
Heerlen en Weert.  
Hij beschikt over een eigen mobiele beiaard, waarmee hij 
concerten en educatieve projecten verzorgt om zo dit 
typisch instrument van de Lage Landen op een bijzondere 
manier internationaal te kunnen promoten. 
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Vrijdag 19 juni 2015 van 19:00 - 20:00 uur & 
Frank Steijns  

Thema: Music for the Millions 
 
1. Preludium V   Matthias van den Gheyn  
 
2. Sonatine voor gitaar    Mauro Guiliani  
- Andantino  
- Tempo di Marcia  
- Scherzo  
- Finale  
 
3. Twee beroemde tango’s  
- Jalousie     Jacob Gade  
- El Choclo     trad.  
 
4. Rhytmendans     Staf Nees  
 
5. Populaire evergreens  
- The Rose     Amanda McBroom  
- The Entertainer    Scott Joplin  
 
6. Highlights uit de Sound of Music  Richard Rodgers/ 
      Oscar Hammerstein  
- The hills are alive  
- Edelweiss  
- Lonely Goatherd  
- Climb every Mountain  
 
7. Highlights uit Beauty & the Beast  Alan Menken  
- Belle  
- Gaston  
- Something There  
- The Mob Song  
- Be Our Guest  
 
8. Second Waltz     Dimitri Shostakovitch 
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Gideon Bodden 

Gideon Bodden 
(1971) begint op 
twaalfjarige leeftijd 
met zijn opleiding tot 
klokkenist aan de 
muziekschool in 
Hilvarenbeek. Daarna 
vervolgt hij zijn 
opleiding aan de 
beiaardscholen in 
Mechelen en 
Amersfoort.  

In 1993 wordt hij 
aangesteld als 
stadsbeiaardier in 
Amsterdam . Hij is 
sindsdien de vaste 
bespeler van het 
carillon op de 

Munttoren en samen met Boudewijn Zwart sinds 2005 van 
de Oudekerks- of St. Nicolaastoren en tevens speelt hij sinds 
2011 samen met Boudewijn Zwart wekelijks op de Zuider- of 
Janstoren ook in Amsterdam.  

Sinds 1994 bespeelt hij het carillon op de St.-Michaëlstoren 
in Oudewater, sinds 1998 ook het carillon van Hilvarenbeek 
en sinds 2008 is hij, ook samen met Boudewijn Zwart, 
stadsbeiaardier van Schoonhoven. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1971
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilvarenbeek_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaardschool_Mechelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/1993
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Munttoren_(Amsterdam)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_Zwart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudewater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schoonhoven
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Zaterdag 11 juli 2015 van 13:00 - 14:00 uur & 

Gideon Bodden  
speelt 

Maurice Ravel 

 
 

Omdat hij vindt dat de klokken in Moordrecht daarvoor uitgelezen zijn, 
speelt Gideon Bodden een aantal onlangs door hem zelf gearrangeerde 
stukken van Maurice Ravel:  
 
-suite Ma Mère l'Oye  
 
-Pavane pour une Infante Défunte  
 
-La vallée des Cloches 
 
Hij zal deze stukken aanvullen met andersoortig materiaal 
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Moordrechts klarinetkwintet  
 

Het Moordrechts klarinetkwintet bestaat uit: 
Carla van den Berg - Lagerweij  Klarinet 
Roy Meilof  Klarinet 
Gerard Spijkerman  Klarinet 
Bert Bouthoorn  Klarinet 
Jan Westra  Basklarinet  
 
Sinds enige decennia speelt het Moordrechts klarinetkwintet 
muziek die in de meeste gevallen bewerkt wordt voor deze 
bijzondere combinatie van 4 klarinetten en 1 basklarinet.  
De leden zijn lid of ex-lid van Harmonie Kunst na de Arbeid 
uit Moordrecht.  
Het repertoire dat zij spelen is zeer divers van barok tot rock, 
van jazz tot modern klassiek.  
Op dit concert zal het klarinetkwintet voor het eerst 
samenspelen met het carillon, waarbij gekozen is voor een 
programma met uiteenlopende stukken, van 16e eeuws tot 
de tijd van nu.  
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Zaterdag 22 augustus 13:00 - 14:00 uur & 

Moordrechts klarinetkwintet  
samen met het carillon bespeeld door  

Maarten Siebel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oud Hollandse Dansen   Tielman Susato 
 
Divertimento KV 186   W.A. Mozart 
 
Swanee     G. Gershwin 
 
Muziek uit "The Godfather"  N. Rota  
 
Claronesque    G.J. Spijkerman 



10 

 

Maarten Siebel 
Pianist en organist Maarten Siebel kreeg in 2008 de 
mogelijkheid om het bespelen van het Moordrechtse 
beiaard over te nemen van Charlotte Stoutjesdijk die dit 
toen 45 jaar gedaan had. Maarten geeft pianolessen, 
begeleid graag zanggroepen, zoals Musica Quinta en hij was 
een van de kartrekkers van Moordrecht Klassiek. 

In 2009 werd de Stichting Torenmuziek Moordrecht 
opgericht die het carillon wist uit te breiden tot 38 klokken 
die vanaf 2011 worden bespeeld met een stokkenklavier. 
Sinds dat jaar organiseert de Stichting ieder jaar een Beiaard 
Festival.  

Maarten Siebel is de vaste beiaardier van het Moordrechts 
beiaard. 
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Zaterdag 12 september 13:00 - 14:00 uur & 

Maarten Siebel  
bespeelt het carillon tijdens 

Open Monumentendag 2015 
 

Het kan niet toepasselijker om tijdens de Open Monumentendag aan de 
voet van de monumentale Dorpskerk te kunnen genieten van bekende 
melodieën en improvisaties daarop. 

Op het programma staan liederen vanuit alle werelddelen die door de 
eeuwen heen bekend zijn geworden zoals:  

Hava Nagila, Merck toch hoe sterk en Tulpen uit Amsterdam.  
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Shantykoor De MoordtZangers 

Eind 2010 stak een aantal Moordrechtse mannen de koppen 
bij elkaar om te komen tot de oprichting van een “een echt 
Moordrechts“ shantykoor. Op 3 oktober gaat het koor zijn 
eerste lustrum vieren met een festival in Moordrecht samen 
twee koren uit de regio en een gelegenheidskoor van groep 
5 leerlingen van de Moordrechtse basisscholen!  

Shantykoor De MoordtZangers, onder leiding van Jolanda 
Warmenhoven en ondersteund door een combo van vijf 
muzikanten, kenmerkt zich door een eigen stijl die tot 
uitdrukking komt door het enthousiasme en plezier 
waarmee wordt gezongen en in de interactie met het 
publiek. Bij de repetities is een goed evenwicht gevonden 
tussen plezier in zingen en muziek maken en hard werken 
aan kwaliteit bij het optreden.  
Als shantykoor wordt een liedrepertoire gebracht waarvan 
de echte werkliederen, de shanty’s, een belangrijke 
onderdeel uitmaken.  
Daarnaast zijn er ook andere zeemansliederen en, niet te 
vergeten, de echte “meezingers“.  
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Zaterdag 19 september 13:00 - 14:00 uur & 
 

Shantykoor De MoordtZangers  
samen met het carillon bespeeld door 

Maarten Siebel 
 

1. Het lied van de MoordtZangers  
 
2. The Wild Rover  
 
3. Ik ga nooit meer mee  
 
4. Sierra Madre  
 
5. Cockels and Mussels  
 
6. De vrouw van schipper Ké  
 
7. Seeman deine heimat  
 
8. Rolling Home  
 
9. Fiddler’s Green  
 
10. Noordzeestrand  
 
11. Outro van de MoordtZangers 

 



14 

 

Vladimir Skliarenko en Elena Lelchuck 

Vladimir Skliarenko studeerde hoofdvak hobo aan het 
conservatorium te Saratov. Dit is na Moskou en St. Petersburg het 
derde conservatorium van Rusland. 
Hij begon als hoboïst bij het Russisch Philharmonisch orkest, maar 
dankzij succesvolle solo-concerten, werkte hij lange tijd als 
zelfstandig musicus en reisde hij over heel de wereld. 
Hij richtte het Russisch Barok Ensemble ‘Trio Sonata’ op.  
Dit ensemble heeft in Rusland belangrijk pionierswerk verricht 
voor de promotie van barokmuziek.  
Daarnaast heeft Vladimir zich ook gespecialiseerd in andere 
muziekstijlen, waaronder Russische volksmuziek. In Schoonhoven 
trad hij eerder op bij het Oude Haven Concert.  

 

Elena Lelchuck uit Rusland, studeerde hoofdvak piano en 
clavecimbel aan het conservatorium te Saratov.  
Geheel volgens de strenge discipline van de zogenaamde 
Russische pianoschool, haalde zij grote successen, waarbij haar 
interesse vooral uitging naar het begeleiden van andere musici.  



15 

 

In die hoedanigheid werd zij opgenomen in het Russisch Barok 
Ensemble ‘Trio Sonate’ en specialiseerde zij zich in het 
clavecimbelspel.  
Zij heeft een uitgebreid repertoir en speelt ook dikwijls samen 
met de Russische balalaika-speler Alexander Paperny.  
Momenteel geeft zij les in piano-methodiek aan het 
conservatorium te Saratov.  

 

Boudewijn Zwart  
Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-
conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier van Ede en is 
werkzaam als organist, pianist en componist. Hij is directeur van 
het Carillon Instituut Nederland en president van de 
internationale organisatie 'Eurocarillon'. Onder de titel 'Bell 
Moods' reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen 
rijdend Concert Carillon en treedt hij op in samenspel met 
verschillende muziekformaties 
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Vrijdag 25 september 19:30 uur & 

Feestelijk slotconcert  
in de Dorpskerk 

met aansluitend gezellig samenzijn 
 
Het feestelijk slotconcert in de serie Torenmuziek Moordrecht belooft 
evenals vorig jaar weer wervelend spektakelstuk te worden.  
 
Bij het ter perse gaan van dit programmaboekje is nog niet bekend wat 
precies wordt uitgevoerd.  
Laat u en uw (klein-)kinderen verrassen door een programma van Bach 
tot Beatles en van Mozart tot Aznavour.  
Tijdens het concert zal opnieuw het zogenaamde ‘Clavion’ klinken.  
Dit is een kamerbeiaard, met klankstaven als geluidsbron.  
Het wordt op precies dezelfde manier bespeeld als een torenbeiaard.  
 
Voorafgaande aan het concert bespeelt Boudewijn Zwart het carillon in 
de toren. 
 

& 
Meer genieten van de carillonbespelingen en samenspeel-

concerten in de open lucht?  

Maak gebruik van het terras van "Meer genieten" en ontvang als 
donateur tegen inlevering van deze bon een gratis drankje.  

 

 

 

 


