
Beste	vrienden,
	
Ook	dit	jaar	werd	er	hard	gewerkt	door	de	Beiaardvrienden	Grimbergen	aan	een	mooi
en	gevarieerd	programma.
	

Eén	voorbeeld...we	blijven	niet	onder	de	toren.
Een	beiaardconcert	in	de	ruïnes	van	het	Prinsenkasteel!	Ook	onze	jonge	luisteraars	werden	niet
vergeten,	voor	hen	is	er	een	speciale	voorstelling	om	15u30...nadien	om	17	uur	is	er	een	concert	met
beiaard	en	piano.	Dat	wordt	een	onvergetelijke	dag!
Begin	van	dit	jaar	werden	we	officieel	een	"Themagroep"	van	vtbKultuur!
Een	erkenning	voor	de	Beiaardvrienden	Grimbergen.
Tot	slot	een	welgemeend	woord	van	dank	aan	alle	leden	en	sponsors	die	ons	trouw	blijven	steunen.	We
mogen	ook	rekenen	op	een	fijne	samenwerking	met	de	gemeente	en	de	abdijgemeenschap	van
Grimbergen.
	
Volg	ons	op	Facebook,	bezoek	onze	eigen	website	en	ook	de	website	van	vtbKultuur	(Themagroep
Beiaardvrienden	Grimbergen)	en	blijf	zo	op	de	hoogte	van	al	onze	activiteiten,	concerten	en	plannen!
	
Kris	Van	Messem
Voorzitter	Beiaardvrienden	Grimbergen

Op	deze	speciale	beiaarddag	brengt	Beiaardvrienden
Grimbergen	in	samenwerking	met	het	MOT	de	ruïne	van	het
Prinsenkasteel	tot	leven	door	een	muzikaal	evenement	met
rijdende	beiaard.
Locatie:	Prinsenkasteel	in	het	Prinsenbos
Gastbeiaardiers:
Boudewijn	&	Lydia	Zwart
15u30:	Bell	Moods	for	Kids	(speciaal	kinderconcert)

17u00:	Black	&	Beauty	–	beiaardconcert	+	piano

Een	speciaal	programma	voor	kinderen....
Wat	kan	je	met	klokken	allemaal	doen?	Lydia	en	Boudewijn	vertellen	er	alles	over.	Zij	nemen	een	rijdende
beiaard	mee	met	50	bronzen	klokken	en	een	totaalgewicht	van	maar	liefst	3000	kilo.	Als	je	denkt	dat	je
tijdens	dit	concert	alleen	maar	stil	moet	zitten,	heb	je	het	helemaal	mis.	Want	klokken	maken	je	vrolijk	en
daarom	wordt	het	een	feest	waarin	iedereen	van	groot	tot	klein	actief	wordt	betrokken.	Je	hoort	het
grappige	verhaal	van	mevrouw	Fidélio	en	haar	hondje	Fiedeltje.	Speciale	gasten	zijn	de
poppenbeiaardiers	Jip	en	Elly.	Zij	laten	je	meezingen	met	de	klokken	van	de	beiaard.	Aan	het	slot	van	het
concert	mag	je	meedoen	met	de	uitvoering	van	een	echte	klokkensymfonie.	Met	allerlei	klokken,
handbellen,	koebellen,	tafelbellen	en	fietsbellen	doe	je	mee	in	het	verhaal	van	de	klokkengieter	Petit,	die
een	mooie	klok	voor	zijn	vrouw	giet.	Kortom:	een	voorstelling	voor	vrolijke	kinderen	van	5	tot	100	jaar!
De	kinderen	kunnen	onder	begeleiding	leren	om	kaarsen	te	gieten	in	de	vorm	van	een	"klokje".
Meer	informatie	volgt	later.	
Tijdens	dit	evenment	zijn	de	afdelingen	van	het	MOT	gratis	te	bezoeken.
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Beiaardseizoen	2017

Start	2017...

Dit	jaar	start	het	beiaardseizoen
op	16	april	e.k.
Iedere	zondag	om	16.30	u.	verrast
onze	beiaardier	Twan	ons	weer	op
hemelse	 muziek	 vanuit	 onze
majestueuze	toren	van	de	basiliek,
en	dit	tot	en	met	de	laatste	zondag
van	 september.	 Hij	 is	 niet	 alleen
een	 uitstekende	 beiaardier,	 maar
heeft	 ook	 een	 groot	 hart	 voor
Grimbergen.
Jaarlijks	 weet	 hij	 de	 meest
kwalitatieve	 gastbeiaardiers	 uit
binnen-	 en	 buitenland	 te	 strikken
om	 op	 onze	 mooie	 beiaard	 te
concerteren.
Uw	 aanwezigheid	 op	 en
belangstelling	 voor	 onze
beiaardconcerten	zijn	dan	ook	een
vorm	 van	 appreciatie	 voor	 zijn
geleverde	inspanningen.
	
Programma's	zijn	gratis	te
verkrijgen	tijdens	de	concerten,
in	de	gemeentewinkel,	de
basiliek	en	de	horecazaken
rond	de	toren.

Zondag	21	mei	-	16.30	u	-
"Jong	Beiaardtalent"

Muzikaal	 talent	Elien	 van	 den	 Broeck	 (°2003)	 werd	 door	 de
gemeente	 Meerhout	 beloond	 met	 de	 gemeentelijk	 cultuurprijs
2016,	en	niet	ten	onrechte:	ondanks	haar	jeugdige	leeftijd	speelt
ze	 op	 zeer	 hoog	 niveau.	 Ze	 won	 ook	 al	 drie	 internationale
beiaardwedstrijden.
De	Beiaardvrienden	Grimbergen	wisten	haar	te	strikken	voor	een
uitzonderlijk	 concert.	 Speciaal	 voor	 dit	 concert	 zet	 de
abdijgemeenschap	 de	 poorten	 van	 hun	 tuin	 open,	 zodat	 U	 in
deze	 stille	 en	 mooie	 entourage	 ten	 volle	 van	 dit	 concert	 kunt
genieten.

--	Zaterdag	17	juni	–	15.30	u	en	17.00	u.	--
“Dag	van	de	Beiaard”

Kalender	van	deze	concerten:

Zomeravondconcerten
om	20	uur	elke

vrijdagavond	in	juli
en	augustus

Ook	 dit	 jaar	 zullen	 nationale	 en
internationale	 gastbeiaardiers	 in	 de
maanden	 juli	 en	 augustus	 de
weekends	 met	 beiaardmuziek
verwelkomen	 en	 de	 bewoners	 van
Grimbergen	 verrassen	 met
sfeervolle	klanken	vanuit	de	toren.
U	 kunt	 deze	 concerten	 live	 volgen
op	een	groot	tv-scherm		opgesteld	in
de	 luisterplaats	 naast	 de	 basiliek.
Regen	 kan	 geen	 spelbreker	 meer
zijn.	 Bij	 regenweer	 kunt	 U	 het
concert	beluisteren	in	de	basiliek,
waar	 een	 groot	 scherm	 zal
opgesteld	staan.
Wij	 hopen	 U	 op	 onze	 concerten	 te
mogen	begroeten.
Programma’s	gratis	ter	plaatse.

24	september	-	16u30
"Pater	Feyendag"

Het	slotconcert	van	het	beiaardseizoen	is	een	eerbetoon
aan	 de	 Grimbergse	 Norbertijn	 Pater	 Feyen,	 eerste
priester-beiaardier	en	bezieler	van	onze	huidige	beiaard.
Dit	slotconcert	is	een	duplo-concert,	waarin	onze
beiaardier	Twan	Bearda	(beiaard)	zal	concerteren	samen
met	Tom	van	Peer	(accordeon).

Ook	voor	dit	concert	stelt	de	abdijgemeenschap	hun	tuin
open.
Toegang	via	de	grote	poort	naast	het	Fenikshof	of	via	het
kleine	poortje	naast	de	toren.

Enkele	beiaardweetjes...
U	 kunt	 ons	 laten	 weten	 welke	 melodie	 U
graag	tijdens	de	uurvoorslag	zou	horen.	We
houden	 daar	 dan,	 in	 de	 mate	 van	 het
mogelijke,	rekening	mee.

					Contacteer	hiervoor:
					 info@beiaardvriendengrimbergen.be

Op	11	november	2018,	100	jaar	nadat	de
klokken	in	België,	Frankrijk	en	Nederland
luidden	om	de	herwonnen	vrede	te	vieren,
zal	de	nieuwe	vredesbeiaard	van	Abdij	van
Park	ingehuldigd	worden	en	zijn
vredesboodschap	laten	klinken.
Een	nieuwe	beiaard	van	Aarschot	(51
klokken)	wordt	'Vredesbeiaard'	gedoopt,	ter
herdenking	van	de	Eerste	Wereldoorlog	en
alle	slachtoffers	die	toen	vielen.
De	VlaamseBeiaardVereniging-dag	vindt
plaats	op	Paasmaandag	17	april	2017	te
Mechelen.
Het	Beiaard	Wereld	Congres	2017	gaat
door	te	Barcelona.	Dit	is	een	congres	waar
alle	beiaardiers	van	de	wereld	elkaar
ontmoeten	en	van	gedachte	wisselen	over
de	beiaardcultuur
In	Puurs	wordt	de	nieuwe	beiaard	dit	jaar
plechtig	ingehuldigd.	Zie	hieronder	het
mooie	filmpje	dat	we	op	de	socialemedia
vonden.

2018...	10	jaar
Beiaardvrienden
Grimbergen

Volgend	jaar	viert	Beiaardvrienden	Grimbergen
haar	10	jarig	bestaan.	Noteer	nu	reeds	in	uw
agenda	29	september	2018.

Het	zal	de	moeite	lonen....

Volg	ons	op	Facebook	en	breng	regelmatig
een	bezoek	aan	onze	website.

Financiële	steun	voor	onze	vereniging	is	zeer	belangrijk.
Ken	jij	soms	iemand	uit	je	vriendenkring	of	een	bedrijf	die	de	Beiaardvrienden	Grimbergen	wil
steunen,	dit	kan	steeds	door	het	storten	van	een	bescheiden	bijdrage.
Gewoon	lid:	15	euro	en	steunend	lid	25	euro,
Sponsoring	bedrijven:	keuze	uit	verschillende	sponsorformules.
Voor	informatie	neem	contact	op	met	ons	via	onderstaand	mailadres
info@beiaardvriendengrimbergen.be	of	via	deze	link.
	
Rekening	IBAN:	BE57	7340	2303	0435

De	beiaard	speelt	gratis	voor	iedereen...maar	concerten	zijn	niet	kosteloos	!

Breng	een	bezoek,	via	deze	link,		aan	de	handelaars	en	bedrijven	die	de	Beiaardvrienden
Grimbergen	en	zo	de	beiaardmuziek	en	de	beiaardcultuur	in	het	algemeen	steunen	!

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@beiaardvriendengrimbergen.be	toe	aan	uw	adresboek.
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