Parochie van de HH Petrus en Paulus
De H. Lodewijkkerk
Leids Carillon Genootschap

PERSBERICHT

Leiden, 26 juni 2021

Op zondag 4 juli a.s. om 13.30 uur zal het ingrijpend gerestaureerde carillon van de H.
Lodewijkkerk aan het Steenschuur te Leiden weer in gebruik worden genomen. Er is tevens
een stokkenklavier geplaatst zodat het carillon hand bespeelbaar wordt.
De broodnodige restauratie van het carillon uit 1961 werd uitgevoerd door de Koninklijke
Eijsbouts te Asten. Het digitale stokkenklavier werd gebouwd door Reinold van Zijl,
specialist op het gebied van bouwen van digitale (stokken)klavieren.
Mede door een ontvangen legaat en een crowdfunding actie van het Carillon Genootschap
werd het mogelijk het project tot stand te brengen. De kosten van het project hebben ongeveer
€ 60.000,- bedragen waarvan globaal de helft voor de restauratie en de ander helft voor de
bouw van het stokkenklavier en de daarbij behorende computer.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Lodewijkslied vanaf het carillon door Levina Pors, stadsbeiaardier
- Inwijding door pastoor drs. J.H. Smith
- Eerste deel concert Levina Pors
- Overdracht van het stokkenklavier door dr. Martijn van der Mandele (voorzitter van het
Leids Carillon Genootschap)
- Kort woordje door mr. John Bakker (econoom van het Bisdom Rotterdam) en pastoor
Smith.
- Tweede deel concert Levina Pors
- Afsluitend woord door burgemeester drs. Henri J.J. Lenferink.
Na het aperitief wordt de bijeenkomst om 15.45 uur beëindigd.
Het concert kan vanaf 13.30 uur worden beluisterd in de stegen, straten en grachten rondom
de Lodewijkkerk en in het Van der Werfpark.
Het programma van de te spelen werken wordt gepubliceerd op de website van de
Lodewijkkerk en het Leids Carillon Genootschap:
lodewijkparochie@gmail.com
leidscarillongenootschap@gmail.com
NB. De vertegenwoordigers van de pers zijn uitgenodigd voor het officiële gedeelte in de tuin van de
Lodewijkskerk (ingang Boomgaardsteeg) van waaruit ook het stokkenklavier wordt bespeeld. Inloop
vanaf 13.00 uur.
Informatie:
Parochie HHPP en Lodewijkkerk: Wilbert Hettinga 06 37 66 07 55
Leids Carillon Genootschap: Hein van Woerden 06 54 65 30 91

