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Twee bijzondere dubbelconcerten in 2014
Over het eerste concert hebben wij u al bericht in het jaarbericht van juni vorig jaar: het was het
eerste dubbelconcert. Boudewijn Zwart, beiaardier van de Westerkerk in Amsterdam trad op met
watermuzikant/trompettist Reinier Sijpkens op 27 juni '14. Dat het die avond onafgebroken regende
deed niets af aan het plezier dat iedereen beleefde aan dit meeslepende, sprankelende dubbelspel.
Het tweede concert op 2 september '14 was ook een dubbelconcert, ditmaal met een zangeres,
Emma Brown. Emma Brown genoot haar zangopleiding aan de Royal Academy of Music in Londen. Zij
stond op een podium op het stadhuisplein en via moderne techniek konden de beiaardiers Levina
Pors en Henk Veldman in de hoge stadhuistoren haar zang uitstekend begeleiden. Het was een
gevarieerd programma, met klassieke liederen van Bach (Ave Maria), Händel, Grieg, en
ReynaldoHahn tot een potpourri uit de Sound of Music. De mooie stem van Emma Brown trok veel
toevallige voorbijgangers en mengde zich ook wonderwel met de geluiden van voorbijrijdende
brommers. Een man uit een café zong met de populaire liederen vrolijk mee.
De videoverbinding
Dat de videoverbinding tussen toren en plein een groot succes is bleek ook vorig jaar maar weer: het
is voor de luisteraars zoveel leuker om de beiaardiers ook te zien. Het versterkt de betrokkenheid
tussen uitvoerenden enpubliek.
CD
In juni '14 is er ook een CD uitgekomen onder de naam Bim Bam Leiden. Vier beiaardiers hebben de
CD gevuld met muziek van Bach, Beethoven, Strauss en Piazolla. Er zijn er een flink aantal verkocht.
De opbrengsten van de CD worden gebruikt voor nieuwe projecten.
website
Sinds kort heeft het carillon genootschap een website: www.leidscarillongenootschap.nl
Bestuursberichten
Tot onze spijt heeft Johanna Huysman haar penningmeesterschap in januari neergelegd in verband
met andere drukke bezigheden. Wij zijn haar dankbaar voor haar nauwgezette inzet en creatieve
ideeën.
Plannen voor 2015
Ook voor dit jaar zijn er weer concerten gepland. Of het concert in Juni kan plaatsvinden is in
verband met de restauratie van de toren van het stadhuis nog niet duidelijk. Het tweede concert, op
8 september, wordt een z.g. Turmmusik-concert, met trompetten. Bij slecht weer worden de
concerten een week later uitgevoerd.

