
PERSBERICHT - vooraankondiging 

 

Het Brabants Kamerkoor presenteert 

in samenwerking met de Bossche Beiaardstichting 

Voices, Pipes & Bells 
Met wereldpremières van  

Bart van Dongen| Paul Frankhuijzen | Joost van Balkom 

5, 6 en 13 juni 2009 
 

Samen met de Bossche Beiaard Stichting organiseert het Brabants Kamerkoor in juni 2009 het 

programma Voices, Pipes & Bells, een programma voor koor, orgel en beiaard. Speciaal voor deze 

bijzondere bezetting zijn drie nieuwe composities geschreven, die tijdens dit project in première 

gaan. 

 

Voor de combinatie van koor, orgel en beiaard moeten als het ware de kerkmuren worden geslecht 

en de kerktoren worden afgebroken. De beiaard daalt af uit de hoge klokkentoren en voegt zich bij 

koor en orgel. De grenzen tussen de kerkmuziek en de wereldlijke muziek wordt bij wijze van spreken 

letterlijk opgeheven. 

 

Hoewel koren, orgels en klokkentorens al eeuwenlang in de nabijheid van elkaar vertoeven, is er 

praktisch geen repertoire voor deze bezetting gecomponeerd. Maar nu weten we waarom: deze 

bezetting levert bijna onoverkomelijke technische problemen op. In de 21ste eeuw brengt de 

techniek redding. Met behulp van uitgebreide technische hulpmiddelen worden in het project 

Voices, Pipes & Bells de drie elementen eindelijk bijeengebracht, zodat iedereen kan zien en horen 

hoe prachtig ze samen klinken! 

 

Programma 
 

1. Het Carillon (2006) Maurice Pirenne koor, orgel en beiaard 

2. The Sea is calm to-night (2009, wereldpremière) Paul Frankhuijzen koor, orgel en beiaard 

3. Miroir (2007) Ad Wammes orgel 

4. Eén (2009, wereldpremière) Bart van Dongen koor, beiaard en orgel 

5. Cantico del Sole (1989) Maurice Pirenne koor a capella 

6. Ritornella (2000) Frédéric Devreese beiaard 

7. O sage Dichter (1968) Maurice Pirenne koor a capella 

8. The end and the beginning (2009, wereldpremière) Joost van Balkom koor, beiaard en orgel 

 

 

 



Uitvoerenden  
Het Brabants Kamerkoor 

Milena Dukanovic, orgel 

Carl van Eyndhoven, carillon 

Fokko Oldenhuis, dirigent 

 

Concertlocaties 
Vrijdag 5 juni 2009 20:30 uur 

Sint-Catharinakerk, 's-Hertogenbosch 

Toegang gratis 

Reserveren via www.brabantskamerkoor.nl 

 

Zaterdag 6 juni 2009 20:30 uur 

Heikese Kerk, Stadhuisstraat 6, Tilburg 

Toegang gratis 

 

Zaterdag 13 juni 2009 20:30 uur 

Sint-Pieter en Pauwelkerk, Mol (B) 

Reserveren via www.wrmm.be 

 

Meer informatie 
Stichting Het Brabants Kamerkoor 

Jan Willem Rodenburg, secretaris 

informatie@brabantskamerkoor.nl 

06 – 23 76 35 59 

 

  

Een project van: 

 

in samenwerking met 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Provinciale subsidie vanuit de Verdeelsubsidie Amateurkunst van het Centrum voor Amateurkunst Noord-

Brabant (CVA) | Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten | BraM organisatie voor 

muziek in Brabant | Provincie Noord-Brabant | Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant | Gemeente 

’s-Hertogenbosch 

 

                

www.brabantskamerkoor.nl www.bosschebeiaardstichting.nl 


