
	

	

Zwolse Beiaardmaand 2018 
 
 
concert 1 van 8 – vrijdag 31 augustus 2018 – 20:00u 
Medewerkenden:  Roy Kroezen, Taylorbeiaard 

Koperblazers van Brassband David 
Locatie: Peperbus 

   Tijdens het Stadsfestival 
Bijzonderheden: 

§ aansluiting met Stadsfestival 
§ voor de programmering samenwerking met Brassband David 

 
concert 2 van 8 – zaterdag 1 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Verschillende beiaardiers op de Reizende Beiaard 

Muziek van verschillende componisten ArtEZ Conservatorium in 
project beiaardier/componist met aanvulling van andere 
instrumenten en elektronica 
Locatie: plein bij de Spiegel  

   Tijdens het Stadsfestival 
Bijzonderheden: 

§ aansluiting met Stadsfestival 
§ alternatieve luisterlocatie en Reizende Beiaard 
§ voor de programmering samenwerking 

o met ArtEZ Conservatorium 
o met andere uitvoerende musici en elektronica 
o met deels jonge uitvoerenden die zich specifiek op een jeugdiger publiek 

richten. 
 
concert 3 van 8 – zaterdag 8 september 2018 – 11:00u 
concert 4 van 8 – zaterdag 8 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Verschillende (student)beiaardiers, Taylorbeiaard 

Locatie: Peperbus 
Tijdens de Open Monumentendag 

Bijzonderheden: 
§ aansluiting met Open Monumentendag 
§ voor de programmering met jonge uitvoerenden 

 
concert 5 van 8 – vrijdag 14 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Elien van den Broeck, Taylorbeiaard 

Kinderproject met medewerking van educatieve dienst Stadkamer
  
Locatie: Peperbus 

Bijzonderheden: 
§ voor de programmering een jonge uitvoerende; Elien is 14 jaar en al een 

meesterbeiaardier, 
§ die zich specifiek ook op een jeugdiger publiek gaat richten, want 
§ voorafgaand aan het concert geeft Elien een masterclass. Voor deze dag wordt in 

samenwerking met de educatieve dienst van de Stadkamer contact gezocht met 
scholen in de stad. 

 
  



	

	

concert 6 van 8 – zaterdag 15 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Kampa Kampana: Richard de Waardt, Taylorbeiaard  

In combinatie met Dina Verheijden, zang en eventueel met 
accordeon  
Locatie: tuin van het Museum indien mogelijk  

Bijzonderheden: 
§ samenwerking met een andere uitvoerende musicus (zang/accordeon). 
§ genre is specifiek op een jeugdiger publiek gericht.         

 
concert 7 van 8 – vrijdag 21 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Martien van der Knijff op de Reizende Beiaard 
   Brassband David (en elektronica) 

Muziek van verschillende componisten ArtEZ in project 
beiaardier/componist met aanvulling van eventuele andere 
instrumenten of elektronica  
 Locatie: Rode Torenplein 

Bijzonderheden: 
§ alternatieve luisterlocatie en Reizende Beiaard 
§ voor de programmering samenwerking 

o met ArtEZ Conservatorium 
o met Brassband David 
o met deels jonge uitvoerenden die zich specifiek op een jeugdiger publiek 

richten. 
 
concert 8 van 8 – zaterdag 22 september 2018 – 16:00u 
Medewerkenden:  Paul Maassen (Jazz) op de Reizende Beiaard 
   Big Band van Meander College 

Locatie: Rode Torenplein 
Bijzonderheden: 

§ alternatieve luisterlocatie en Reizende Beiaard 
§ voor de programmering samenwerking 

o met Meander College 
o met amateurgezelschappen, zoals Brassband David 
o met deels jonge uitvoerenden die zich specifiek op een jeugdiger publiek 

richten 
o genre is specifiek op een jeugdiger publiek gericht. 
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