COMMISSIE HEMONY BEIAARD MIDDELSTUM
Programma zondag 1 mei 2022 van 14.00 tot 15.00 uur
Beiaardier: Henk Veldman
Thema: Dag van de Arbeid/Arbeidsvitaminen
1. De Internationale – Pierre de Geyer
2. Beautiful rose – George Baker
Geschreven t.g.v. 75 jaar Arbeidsvitaminen (op 19 februari 2021).
3. The Rose – Bette Midler
De roos is het symbool voor de PvdA, heeft vanouds natuurlijk de associatie met
krachtige bloei, vaak niet zonder pijn. “In the spring becomes the rose”.
4. A hard days night – The Beatles
“Working like a dog”. Na een dag hard werken, kom je eindelijk thuis en “you
alright.”

know I feel

5. Air and Variations (The Harmonious Blacksmith) – Georg Frederic Händel
Uit de vijfde suite, de meest populaire van de reeks. Dat komt vooral dankzij het laatste deel,
een air met variaties waarin volgens de legende duidelijk het geluid te horen is van de smid die
met zijn hamer op het aambeeld slaat. Vandaar de bijnaam The Harmonious Blacksmith.
6. Medley over allerlei ambachten
De boeren
Drie schuintamboers
Kaperlied
De scheresliep
Vier weverkens
7. Gildebroeders, maakt plezieren – Henk Veldman
Met deze compositie won Henk in 2000 de eerste prijs voor de beste eigen
volksliedbewerking in het door de Stichting Martini Beiaard Groningen
georganiseerde
Internationaal Beiaardconcours.
8. Mien toentje – Ede Staal
Natuurlijk mag een lied van Ede Staal niet ontbreken; de Groningse volkszanger die met zijn
warme stem en zijn nuchtere visie het Groninger landschap en haar cultuur zo treffend bezong.
Een lied over het soms ondankbare werk in de tuin.
9. Working class hero – John Lennon
Een wat minder bekend en ook wat eentonig lied van John Lennon, maar wel raak getroffen. “A
working class hero is something to be. If you wanted to be a hero, well just follow me.”
10. Working man blues – Merle Haggard
Een klassieker in de bluesmuziek. Een ode aan de vaste schare van zijn fans, de
hardwerkende Amerikaanse man die ‘s avonds in de kroeg van zijn biertje geniet,
om de volgende dag weer keihard aan het werk te gaan.
11. 9 to 5 – Dolly Parton “Working 9 to 5, what a way to make a living”.
Tot slot een lekker swingend nummer van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton.

