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Steun de beiaard en het orgel. De concerten zijn 
gratis, echter niet kosten-loos.  Een bijdrage is 

steeds welkom op rekeningnummer 
BE52 0689 4311 9509 van Beiaard Neerpelt

Orgel

De orgelconcerten worden verzorgd door 
professionele muzikanten uit binnen- en buitenland. 
Ze zullen telkens een gevarieerd en toegankelijk 
programma van een half uur brengen op het groot 
orgel of het koororgel.
Aanvang: 14u30 - Duur: 30 minuten 
Toegang: gratis

Beiaard

De Neerpeltse beiaard wordt elke zaterdag live 
bespeeld van 11 tot 12 uur door Jan Verheyen. 
Deze concerten krijgen meestal een thema mee en 
volgen ook de actualiteit. Ook na de orgelconcerten 
is er een beiaardconcert van 15.30 tot 16 uur met 
aangepaste muziek, te beluisteren op een gezellig 
terras of op de luisterplaats aan de Dommel.

In de zomer verrassen we het publiek vier keer 
met een bijzonder combinatie-concert, waarbij de 
beiaard samenklinkt met andere instrumenten. De 
muzikanten klimmen tot net boven de klokken en 
spelen van daaruit. De instrumenten worden boven 
in de toren versterkt en klinken samen met de 
beiaard door de galmgaten over Pelt heen. Zo hoort 
u de beiaard ook eens anders!

Daarnaast hoort u de automatische beiaard van 
12 tot 18 uur net voor de uurslag. Er wisselen zich 
telkens twee melodieën af, die actueel zijn. 
Regelmatig worden er nieuwe melodieën 
geprogrammeerd.

Bent u benieuwd geworden naar al dat mooie 
klokkenbrons en wilt u het eens van dichtbij 
bekijken, dan kan u tijdens de marktconcerten altijd 
eens naar boven klimmen. Wij hebben altijd open 
deur. Ook een geleid bezoek aan de toren kan. 
Daarvoor kan je een afspraak maken via een mailtje 
naar beiaardneerpelt@gmail.com. 

Wist u dat u ook zelf beiaard kan leren spelen? 
Onze beiaardier is docent beiaard aan verschillende 
academies en aan de Koninklijke beiaardschool 
van Mechelen. Voor meer informatie kan u bij hem 
terecht via de website www.bellslab.net.

14u30	 Koororgel
	 Tannie	van	Loon
	 Eindhoven,	NL

Tannie van Loon studeerde 
schoolmuziek, piano en orgel 
aan het Brabants 
Conservatorium in Tilburg en 
is organiste van de Maria 
Presentatiekerk in 
Aalst (Eindhoven). Voor de 
Brabantse Orgelfederatie 
heeft Tannie medewerking verleend aan een aantal 
cd-opnames. In de afgelopen jaren speelde zij 
concerten in o.m. Den Bosch, Brugge, Brussel, Breda, 
Oxford, Erfurt, Wenen en Leipzig. Tannie brengt werk 
van J.S. Bach, C. Ph. E. Bach en C. Kint.

14u30	 Koororgel	
	 Peter	Westerbrink
	 Groningen,	NL

Peter Westerbrink is organist 
van de wereldberoemde 
Schnitgerorgels in Der Aa-kerk 
te Groningen en Noordbroek. 
Hij studeerde aan het 
Conservatorium in Groningen 
en specialiseerde zich in de 
oude Noord-Europese 
orgelmuziek. Hiermee heeft hij 
internationaal een naam weten 
op te bouwen als concertgever, docent en jurylid. 
Door de jaren heen heeft hij een indrukwekkende 
discografie opgebouwd. Zijn programma bevat werk 
van Scheidemann, Reincken en Förtsch.
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11u	 Music	in	a	box	(beiaard	en	elektronica)
	 Jan	Verheyen

Onze Peltse beiaardier experimenteert al enkele jaren 
met de combinatie tussen live beiaard spelen samen 
met opgenomen elektronische muziek. Het repertoire 
groeit stilaan. Graag stelt hij zijn eigen werk voor, 
aangevuld met enkele covers van bekende hits van 
vroeger en nu. U zal versteld staan van de 
klankenrijkdom die uit de toren komt.

11u	 Guitarillon	(beiaard	en	gitaar)
	 Jan	Verheyen	en	Cedric	Honings

Het duo Honings en Verheyen speelt al enkele jaren 
samen onder de naam Guitarillon, een samenvoeging 
van gitaar en carillon (= beiaard). Met deze combinatie 
speelde ze al in België, Nederland, Duitsland en Polen. 
In 2018 trokken ze op tournee naar de VSA, waar ze 
verschillende optredens gaven in het noordoosten van 
het land en kwamen zo in Chicago, Detroit, Boston, New 
York, Philadelphia, Washington DC… 
Bij hun concerten passeren alle muzikale genres de 
revue. Maar voor dit Neerpeltse concert focussen ze op 
het populaire genre.

11u	 Film-	en	tv-tunes	(beiaard	en	piano)
	 Jan	Verheyen	en	Andy	Willems

Andy en Jan sluiten de zomerconcerten af. Sinds de 
komst van tv en film is een heel nieuw en rijk muzikaal 
repertoire ontstaan. Grote hits, bekende meezing-
deuntjes… zijn vaak thuis te brengen bij een film of 
tv-serie. We grasduinen in dit repertoire en steken het in 
een nieuw jasje van klokken en piano. Kan u de melo-
dieën bij de juiste film of serie plaatsen?

14u30	 Groot	orgel		
	 Jeroen	Follon,	Achel

Jeroen Follon volgde orgelles aan de Kunstacademie 
Noord-Limburg bij Joost Vermeiren. Vervolgens be-
haalde hij zijn masterdiploma 
aan het Lemmensinstituut 
te Leuven bij Luk Bastiaens 
en Reitze Smits. Jeroen 
is titularis-organist van de 
Sint-Martinuskerk van Genk-
centrum en daarnaast leraar 
orgel, begeleidingspraktijk en 
compositie aan de muziek-
academies van Diest, Geel en 
Maaseik. Jeroen brengt het 
programma ‘English Romantic 
Organ Music’ met werk van 
Elgar, Hollins en Smart.

14u30	 Groot	orgel		
	 Peter	Ledaine,	Oostende	

Peter Ledaine studeerde aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en aan het Sweelinckconservatorium in 
Amsterdam. Hij is directeur van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord van Blankenberge. Als organist 
is hij verbonden aan de hoofdkerk St.-Petrus en Paulus 
en aan de 
Kapucijnenkerk van 
Oostende. Sinds 
1993 is Peter 
Ledaine dirigent van 
het Orlandus-
ensemble. Peter 
speelt werk van de  
Duitse 
barokcomponisten 
Buxtehude, Böhm en 
Bach.

11u	 Muzikale	tijdreis	(beiaard	en	piano)
	 Jan	Verheyen	en	Andy	Willems

Pianist Andy Willems en 
beiaardier Jan Verheyen 
hebben de koppen nog eens bij 
elkaar gestoken. Eerder wisten 
ze Neerpelt al te verrassen met 
een set van jazz- en 
popmuziek. Voor dit concert 
maken ze een muzikale tijdreis 
vanaf het begin van de vorige 
eeuw tot nu. Per decennium 
gaan ze op zoek naar de hits 
die het beste klinken in de 
combinatie van beiaard en 
piano. U herkent zeker liedjes 
“van toen u jong was”…
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