
COMMISSIE HEMONY BEIAARD MIDDELSTUM 

Programma zondag 7 augustus 2022 van 14.00 tot 15.00 uur
Beiaardier: Henk Veldman.

Zomerse impressies

1. Concerto in sol minore “L’Estate” Antonio Vivaldi (1678-1741) 
-Adagio non molto bew. Arie Abbenes
-Adagio
-Presto

2. Andantino César Franck (1822-1891)
bew. Jasper Stam

3. Drie Impressies naar Frans Hals Wim Franken (1922-2012)
De Schutters van de St.-Jorisdoelen
De Magere Compagnie
De Regenten en Regentessen van het Oude-Mannenhuis

4. Peace Piece Bill Evans (1929-1980)
bew. Henk Veldman

5. Twee hits Danny Vera (1977)
Rollercoaster bew. Henk Veldman
Hold on to let go

6. Drie hits DeWolff 
It ain't easy bew. Henk Veldman
Yes you do
Bona fide

7. Twee gospels
O happy day Edwin Hawkins Singers
To my fathers house Les Humphries Singers

bew. Henk Veldman

Toelichting

Wederom een zomers programma met een groot aantal actuele hits van bekende artiesten.
Het concert opent met een van de eerste vormen van programmamuziek uit de muziekgeschiedenis. 
Vivaldi bewerkte voor strijkorkest de muzikale vertaling van de jaargetijden en dat levert prachtige 
sfeerimpressies op. Een echt grote beiaardcomponist was Wim Franken, hij schreef in een moderne 
stijl maar hield steeds rekening met de middentoonstemming, zodat zijn muziek ook goed op 
Hemonybeiaarden kan worden uitgevoerd. Het werk heeft een groot instrument nodig, maar met wat 
aanpassingen kan het ook in Middelstum worden uitgevoerd. Het is wederom een sfeerimpressie, nu 
bij drie schilderijen van Frans Hals. Dit jaar vieren we de geboortedag van de Parijse organist César 
Franck en hoewel de muziek echt op het lijf van het orgel geschreven is, komen de fraaie melodieën 
toch ook op de beiaard tot zijn recht. “Peace piece” is een genoteerde improvisatie van de jazzpianist 
Bill Evans. Het heeft slechts twee akkoorden als basis, die steeds worden herhaald en waarop wordt 
geimproviseerd, waardoor er een enorme rust van uit gaat. Het concert eindigt met twee heerlijke 
gospels die in de jaren ‘70 razend populair waren.

We hebben de beiaardier gevraagd om de programma-
onderdelen op een klok aan te geven.


