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20 jaar
Lommelse 
Beiaard
 
 
Feesteditie



Info & contact

CC De Adelberg
 
Adelbergpark 1
BE 3920 Lommel
T 0032 (0)11 399 699
E info@ccdeadelberg.be
www.ccdeadelberg.be

Openingsuren:
Ma - Vr 09.00 - 12.00 uur 
 13.00  - 17.00 uur 
Wo 09.00 - 12.00 uur

Zomersluiting:
ma 13.07.2020 t.e.m.  
zo   16.08.2020

 
 
Toerisme Lommel vzw
 
Dorp 14
BE 3920 Lommel
T 0032 (0)11 399 600
E info@toerismelommel.be
www.toerismelommel.be

Openingsuren:
Ma - Vr: 09.00 - 17.00 uur
Za & Zo: 10.00 - 17.00 uur

4de Lommelse Beiaardtune 
Wedstrijd
In mei dit jaar ging de 4de Lommelse Beiaardtune 
Wedstrijd van start. De opdracht bestaat uit het 
schrijven van een beiaardtune tussen 15 en 45 
seconden, en is open voor iedereen in eender welk 
genre. De tune moet origineel zijn en bijdragen aan de 
sfeer in de stad.

De winnaars worden bekend gemaakt op de dag van 
de Prijsuitreiking, zondag 13 september 2020 om 
14.15 uur in de Sint-Pietersbandenkerk van Lommel, in 
aanwezigheid van de kandidaten, de organisatie en de 
jury.

De Eerste Prijs bedraagt 500 euro, de Tweede Prijs 250 
euro. Er is tevens een Publieksprijs van 100 euro die 
online gekozen wordt. 

De winnende tunes zijn vanaf 15 september te horen op 
de beiaard van Lommel. 

Schrijf een leuke 
beiaardtune voor 
Lommel !

Deadline 
Ma 31.08.2020

Prijsuitreiking 
Zo 13.09.2020
 

Meer weten?  

Surf naar www.lommel.be
en ontdek het
wedstrijdreglement onder de 
rubriek beiaard.

In het kader van 20 jaar  
Beiaard in Lommel.

Een initiatief van Stad Lommel 
en CC De Adelberg i.s.m. 
Kunstacademie Noord-
Limburg.



Verder speelde de beiaard op grote evenementen in 
Lommel.

In 2008 was Lommel gaststad van een heus 
beiaardfestival met componistenforum, als post-
congres op het Wereldbeiaardcongres van dat jaar in 
Nederland. Hieraan namen de ondertussen overleden 
Amerikaanse beiaardier-componist John Courter en 
de naar Amerika uitgeweken Geert D’hollander deel. 
Gedurende 3 dagen werd Lommel overspoeld met 
interessante lezingen en concerten. 

In 2019 werden de beiaardconcerten opnieuw zichtbaar 
op groot scherm en werd de luisterplaats naar het 
Kerkplein verplaatst. Ook is de beiaard toegankelijk 
voor bezoek op elke eerste woensdag van de maand 
tijdens het beiaardconcert van 15 tot 16 uur. Dit kent 
veel bijval, zowel bij rasechte Lommelaars als toeristen 
uit binnen- en buitenland. 

De beiaard brengt mensen bij elkaar, zoals dit jaar 
met verzoeknummers tijdens de eerste maanden 
van de lockdown, of in de afgelopen jaren met de 
schoolbezoeken voor kinderen uit de lagere school, 
de wekelijkse concerten, zomerconcerten en speciale 
gelegenheden. En de belangrijkste factor daarin bent 
u, luisteraar! Blijf genieten van de beiaardklanken en 
samen gaan we op weg naar de volgende 20 jaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 

De beiaard is niet meer weg te denken uit het 
Lommelse stadsleven. Sinds de beiaard onder impuls 
van het stadsbestuur het leven zag in 2000, is er elke 
week een beiaardconcert op woensdagnamiddag, 
naast de automatische deuntjes die elk half uur 
klinken. 

Een wereldwijd unieke wedstrijd voor beiaardtunes 
zorgt voor melodieën die nergens anders klinken, want 
ze werden speciaal voor Lommel gecomponeerd.  
Dit jaar zijn we toe aan de 4de editie van deze 
wedstrijd, waarvan de Prijsuitreiking plaatsvindt op 13 
september. U kan meestemmen voor de publieksprijs 
vanaf 3 september! 

In de loop van deze 20 jaar kende de beiaard een heuse 
transformatie. De eerste jaren vonden in de zomer 
beiaardconcerten plaats in het Burgemeesterspark, 
die gevolgd werden door kleinkunst, en waarvan de 
populariteit onmiddellijk alle beiaardsteden overtrof in 
België en Nederland. Ook werd er jaarlijks een mobiele 
beiaard gehuurd om het instrument figuurlijk uit de 
toren te halen en bekend te maken.

20 jaar beiaard 
in Lommel

Bob Nijs,  
burgemeester 

Peter Vanderkrieken, 
schepen van cultuur 

Cindy Daems, 
directeur CC De Adelberg 
 
Liesbeth Janssens, 
stadsbeiaardier  



Dancing Bells

Om 20 jaar Lommelse beiaard te vieren, starten we met 
de jongste winnaar van de Koningin Fabiolawedstrijd 
voor Beiaard, Alex Johnson, die maar net iets ouder 
is dan onze beiaard. Verwacht je aan een gevarieerd, 
virtuoos concert met veel dansmuziek in allerlei genres 
en stijlen, maar ook evergreens als The Second Waltz 
en Poor Wayfaring Stranger.      
 
Wo 08.07.2020

 

Jam it, Bam it! 

Een beiaardconcert zoals je het nog nooit gehoord 
hebt! Jam it, Bam it! is een elektro-akoestische 
set, waarbij beiaardier Jan Verheyen live over 
elektronische backing tracks heen speelt. Eeuwenoude 
klokkenklanken klinken samen met geluiden van nu: 
zuiderse ritmes, soundscapes, hiphop-beats… het kan 
allemaal. Een geluidsinstallatie in de toren zorgt ervoor 
dat deze elektronische muziek de toren lijkt te doen 
zinderen! 

Wo 22.07.2020
 

 
Bells meet Jazz

Muzikale en organisatorische duizendpoot Carl Van 
Eyndhoven, hoofd van Muziek en Drama LUCA School 
of Arts in Leuven en stadsbeiaardier van Mol, trakteert 
ons op een improvisatieconcert met bekende songs en 
jazzstandards, met een hommage aan Michel Legrand 
en Django Reinhardt, en eindigt met songs van troost 
en hoop zoals We’ll meet again en You’ll never walk 
alone. 

 Wo 12.08.2020

Zomerconcerten
2020
Dit jaar vieren we het 20-jarig 
bestaan van de beiaard 
van Lommel. Hoe kunnen 
we dat beter doen dan met 
beiaardconcerten en  
een Beiaardwedstrijd? 

Programma 

Wo 08.07.2020 
Alex Johnson (V.S.) 
Dancing Bells
 

Wo 22.07.2020 
Jan Verheyen (Neerpelt)  
Jam it, Bam it! 

Wo 12.08.2020  
Carl Van Eyndhoven (LUCA 
School of Arts) Bells meet Jazz 
 

Zo 13.09.2020
Open Monumentendag 

Prijsuitreiking 4de  
Lommelse Beiaardtune 
Wedstrijd

Luc Rombouts  
(K.U. Leuven)  
Songs uit de vier windstreken

 

Luisterplaats 

Café Torenhuis (max. 50 
plaatsen), of breng uw eigen 
klapzetel mee op het Kerkplein 
(max. 200 personen).

Open Monumentendag  

Als kers op de taart slaan we op deze dag de handen 
in elkaar met Erfgoed Lommel, met verschillende 
activiteiten om en rond de Sint-Pietersbandenkerk. 
Op deze dag vindt de Prijsuitreiking plaats van de 4de 
Lommelse Beiaardtune Wedstrijd en Luc Rombouts, 
Universiteitsbeiaardier van Leuven en curator van 
Klok en Peel Asten, geeft een lezing Klok en beiaard: 
klinkend erfgoed vroeger en nu, gevolgd door een 
swingend beiaardconcert met songs uit de vier 
windstreken, gaande van Sott Joplin tot Billy Joel en 
zowaar Coldplay! 

Zo 13.09.2020 

Programma 

13.30 uur  Huldigingsmoment en terugblik 20 jaar  
 beiaard met receptie aansluitend 

14.15 uur  Prijsuitreiking 4de Lommelse
 Beiaardtunewedstrijd
 
16.00 uur  Lezing door Luc Rombouts, 
 Universiteitsbeiaardier Leuven en  
 curator Museum Klok en Peel, Asten  
 
17.15 uur  Slotconcert door Luc Rombouts 

 
 



 
Wo 08.07.2020 
20.00 uur 

Programma 

1. Drie Dansen 
Arthur Meulemans  
(1884-1966) 
I. Allegretto
II. Valzando
III. Allegro ben ritmato 
 
2. Aria Sebaldina 
Johann Pachelbel  
(1653-1706) 

3. Twee Dansen 
The Second Waltz - Dimitri 
Shostakovich (1906-1975) 

Verano Porteño - Astor  
Piazzola (1921-1992) 

4. Prelude in Sol Mineur 
Louis Couperin (1626-1661) 

5. Amerikaanse beiaardmuziek 
Image No. 2 -  
Emilien Allard (1915-1976) 
 
Poor Wayfaring Stranger -  
Traditional American Folk  
 
Low Bridge, Everybody Down - 
Thomas S. Allen (1876-1919) 

6. Ode aan Beethoven 
Thema uit Sonate No. 12, Op. 26 -  
Ludwig van Beethoven (1770-
1827) 

Sonate in C -  
Daniel Steibelt (1765-1823)  

I. Allegro Risoluto                                                                  
II. Andante 
III. Rondo à la Turc 

Bewerkingen:  
B. Winsemius (2); F. Steijns 
(3a);  A. Johnson (3B, 4, 5c);  
W. Westcott (5b); L. ’t Hart (6a); 
G. D’hollander (6b) 

Alex Johnson (V.S.) 

Dancing Bells
 

De Amerikaanse beiaardier Alex Johnson (°1997)
groeide op in een buitenwijk van Dallas, Texas. Hij 
begon zijn muzikale training met piano en slagwerk 
voor hij de beiaard ontdekte toen hij ging studeren aan 
de Universiteit van Rochester, nu 4 jaar geleden. 

Begin 2019 studeerde hij bij Geert D’hollander in Bok 
Tower Gardens in Lake Wales, Florida. 

Wat niemand kon vermoeden werd geen half jaar later 
in goud omgezet: Alex Johnson won de prestigieuze 
Koningin Fabiolawedstrijd voor Beiaard in Mechelen. 

Van 2019 tot 2020 studeerde hij verder aan de 
Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Andere hobby’s 
van Alex zijn niet-Europese instrumenten, waaronder 
gamelan en mbira. 



 
Wo 22.07.2020 
20.00 uur 

 
Programma 
 
Beiaard en tape

 
1. Bellness 

2. Music box 

3. Count to five 

4. Dance-medley 

5. 1,5 meter waltz 

6. Bellpop 

7. Latin groove 

8. Used tunes 

9. To the sea 

Bewerkingen:  
Jan Verheyen (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9); 
Cedric Honings (4, 6) 

Jan Verheyen (BE) 

Jam it, Bam it! 
 
 
Jan Verheyen is stadsbeiaardier van Hasselt en 
Neerpelt en bezieler van Bells Lab, een laboratorium 
voor klokkenmuziek. Bells Lab richt zich tot 
verschillende publieksgroepen, speelt muziek in 
diverse genres en is actief in diverse domeinen: van 
theater en dans over educatie tot totaalspektakel. 

Op dit moment ontwikkelt Jan samen met de 
Italiaanse klokkengieterij Allanconi een tourbeiaard. 
Dit is een mobiele beiaard, die zowel binnen als 
buiten gebruikt kan worden en dus voor verschillende 
doeleinden kan worden ingezet. 

Sinds 2004 creëerde Jan verschillende 
samenspelconcerten waaronder Bell-Canto (beiaard 
en sopraan), Drum and Bells (elektronisch slagwerk en 
beiaard) en Bells Ball (beiaard en folkgroep Naragonia). 
In 2014 bracht hij samen met DJ Courtasock de 
première van Carillon Jam, een hedendaagse mix 
van turntable/scratch en beiaard. In 2017 maakte hij 
met Christmas in the air een concerttournee tijdens 
de kerstperiode samen met jazz-zangeres Kim 
Versteynen.  

Jan ontwikkelde ook cross-overs. Zo bracht hij samen 
met dansgroep Imago Tijl Symbiose op de planken, een 
choreografie op beiaardmuziek. Ook op theatervlak 
is Jan actief. Zo maakte hij Rocky het Klokkie, 
een kindertheatervoorstelling waarin het publiek 
kennis maakt met bellen, klokken en beiaarden. In 
2016 ontwikkelde hij het groots opgevatte project 
Klankspiegelingen, een totaalspektakel met koor, 
orkest, orgel, beiaard en dans. 

Hij doet ook educatieve projecten voor scholen en 
geeft workshops met bellen en klokken.  

Jan volgde zijn opleiding aan de Mechelse 
beiaardschool, het Nederlands Carilloninstituut in 
Dordrecht en behaalde vorig jaar het diploma Master 
in de muziek (instrument beiaard) aan Luca Arts in 
Leuven. Voorts is hij een veel gevraagd concertant in 
binnen- en buitenland.

www.bellslab.net



 
Wo 12.08.2020
20.00 uur  

 
Programma 

Improvisatieconcert 
over bekende songs en 
jazzstandards 
 
 
1.  Swinging Bells! 
(Summertime, They Can’t 
Take That  Away From Me,You 
took Avantage Of Me, I     Got  
Rhythm…)  

 2.  A Tribute to Michel     
Legrand (1932 - 2019) 
(The Summer Knows, I Will 
Wait for You, Wath What 
Happens,…) 

 3.  Latin Jazz 
(Chiquilin de Bachin, Black 
Orpheus, Summer Samba, 
Mambo Calypso) 

4.  Hot Club de France! A 
Tribute to Django Reinhardt. 
 (All of me, Nuages, After 
You’ve Gone…) 

 5.  Songs van troost en 
hoop… 
(We’ll Meet Again, You’ll 
Never Walk Alone, We zullen 
doorgaan, We Are The World, 
Amazing Grace, What A 
Wonderful World, Ne me quitte 
pas…) 

www.carll.be  

Carl Van Eyndhoven  
(BE - Beiaardier Mol en Tilburg) 

 Bells meet Jazz 
 

Carl Van Eyndhoven (1959) is hoofd van de 
onderzoekseenheid Muziek & Drama van LUCA School 
of Arts. Hij promoveerde in 2012 aan de KU Leuven 
met de uitvoeringspraktijk van zeventiende-eeuwse 
beiaardmuziek. 

Momenteel doet hij onderzoek naar negentiende-
eeuwse beiaardtranscripties van opera’s. Hij laat zich 
vooral horen in de beiaardwereld als stadsbeiaardier 
van Tilburg en Mol en via concerten in Frankrijk, 
Nederland, USA, Japan,.... 

Van 2000 tot 2012 was hij voorzitter van de Vlaamse 
Beiaardvereniging en van 2007 tot 2016 voorzitter van 
Koor & Stem. 

Hij is voorzitter van CEMPER (Centrum voor het 
cultureel erfgoed van muziek en podiumkunsten  in 
Vlaanderen en Brussel) en het Béla Bartók Archief van 
België. 

In 2017 nam hij de CD Django Bells op i.s.m. het jazz 
manouche ensemble Minor Sing uit Lyon. 



Hij is directeur van de Singing Bronze Foundation, die 
nauw verbonden is aan het Museum Klok & Peel in 
Asten, medeoprichter van het International Network 
of War Memorial and Peace Carillons en voorzitter van 
het Belgian Carillon Heritage Committee. Hij lag aan de 
basis van de nieuwe beiaarden in het Groot Begijnhof 
(2009) en de Abdij van Park (2018) in Leuven. In 2016 
promoveerde Luc aan de Universiteit Utrecht met een 
dissertatie over de oorsprong van de beiaard. 

In 2017 ontving Luc de Jhr. Jacob van Eyck Oeuvreprijs 
van de Utrechtse Klokkenluiders Gilde omwille van zijn 
verdiensten voor de beiaardcultuur.  

 
Zo 13.09.2020 
17.15 uur 

 
Programma 

1. Enkele klassiekers 
a) Fanfare en rondeau -  
    Jean-Joseph Mouret 
b) Für Elise -  
    Ludwig van Beethoven 
c) The Entertainer -  
Scott Joplin 

2. Songs uit Duitsland 
a) Lemon Tree - Fools Garden 
b) Forever Young - Alphaville 
c) Das Model - Kraftwerk 

3. Songs uit Groot-Brittannië 
a) Enola Gay - OMD 
b) Hey Jude - The Beatles 
c) Viva la vida - Coldplay 

4. Songs uit Frankrijk 
a) Tous les garçons et les  
     filles - Françoise Hardy 
b) La montagne - Jean Ferrat 
c) Non, je ne regrette rien -        
    Edith Piaf 

5. Songs uit de USA 
a) I Will Survive - Gloria Gaynor 
b) All by Myself - Eric Carmen 
c) She’s Always a Woman -  
    Billy Joel 

Bewerkingen voor beiaard:  
A. Gerken (1a); L. Rombouts (1b, 
2b, 2c, 3a, 3b, 4, 5); A. Abbenes 
(1c); T. Bearda (2a, 3c) 

Luc Rombouts (BE - K.U. Leuven) 

Bekende muziek uit de 4 windstreken 
 

Luc Rombouts studeerde aan de Koninklijke 
Beiaardschool te Mechelen, waar hij afstudeerde 
in 1987. Hij is stadsbeiaardier van Tienen, 
universiteitsbeiaardier van Leuven en beiaardier 
van de Abdij van Park. Hij is curator van het 
erfgoedprogramma Beiaardcultuur Leuven. 
Samen met zijn collega Twan Bearda vormt hij het 
vierhandig beiaardduo The Bells’ Angels. Luc trad 
op in verschillende Europese landen, in de USA 
en in Canada. Aan de Koninklijke Beiaardschool 
‘Jef Denyn’ te Mechelen doceert hij de vakken 
beiaardgeschiedenis en campanologie.  

Door lezingen en publicaties brengt Luc het brede 
publiek in contact met de beiaardcultuur. Hij schreef 
meerdere boeken, waaronder de omvangrijke 
beiaardgeschiedenis Zingend Brons, die meermaals 
werd bekroond. Hij coördineerde het kandidaatsdossier 
dat in 2014 leidde tot de erkenning door UNESCO van 
de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in de 
omgang met immaterieel cultureel erfgoed. 



20 jaar 
Lommelse 
Beiaard

Feesteditie

Programma
Zomer 2020

WÖR  
Over Torens 

Topformatie WÖR wil de muziek die vaak hoog boven 
onze hoofden klinkt, dicht bij de mensen brengen door 
nieuwe energie te pompen in eeuwenoude melodieën 
met een groove die aanstekelijk werkt. 

Verwacht in het najaar

Vr 27.11.2020 
20.15 uur 
Sint-Pietersbandenkerk 

Vanaf 19.45 uur  
beiaardklanken door 
stadsbeiaardier  
Liesbeth Janssens

Tickets 
€ 15 

www.WeAreWor.com


