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Mechelen, 4 juni 2020 

PERSBERICHT 

Zomerbeiaardconcerten voor het eerst te volgen 
via livestream 

“Iedereen kan meegenieten” 

Het zomerbeiaardprogramma van Mechelen is er dit jaar weer een van 
wereldformaat. Van 8 juni tot en met 14 september vinden vijftien concerten 
plaats van topbeiaardiers, met in dit Beethovenjaar de Mechelse kleinzoon 
Ludwig Van Beethoven als rode draad. De stad komt ook met een primeur: alle 
concerten zullen live te volgen zijn via YouTube. “Op die manier kan iedereen 
genieten van deze topconcerten ondanks corona”, klinkt het. 

Stadsbeiaardier Eddy Mariën en hoornensemble Horns for all seasons trappen maandag 
8 juni om 20.30 uur de zomerconcertreeks op gang. Op maandag 14 september sluiten 
de stadsbeiaardier en de Malinwa-harmonie de reeks af. Daartussen komen elke 
maandag beiaardiers van wereldklasse aan bod, zoals de eerste en tweede laureaat van 
de Koningin Fabiolawedstrijd. Op 7 september is er een speciaal concert met Dina 
Verheyden, kerkbeiaardier van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk & Ensemble Wör, 
waarin oude beiaardmanuscripten in een nieuw kleedje worden gestoken. Dit 
folkbeiaardconcert wordt gespeeld op de kamerbeiaard in het Cultuurcentrum.  

“Ons zomerbeiaardprogramma is een programma van wereldformaat en werpt een blik 
op het hedendaagse beiaardspel en de toekomst van de beiaard in dé beiaardstad 
Mechelen”, vertelt cultuurschepen Björn Siffer. “We brengen een breed palet van stijlen, 
van klassieke muziek, jazz, film en musical tot pop en folk. Rode draad doorheen de 
concertreeks is de muziek van componist Ludwig van Beethoven, wiens muzikale roots in 
Mechelen liggen. Door de coronacrisis vielen heel wat activiteiten in het teken van 
Beethovenjaar 2020 weg. Op deze manier houden we zijn muziek levend.” 

Live te volgen 

Vanaf 1 juli mogen er weer culturele evenementen plaatsvinden met publiek tot 
maximum 200 personen. Daarom organiseert de stad tijdens het beiaardconcert van 
maandag 6 juli voor het eerst weer, net als andere jaren, een luisterplaats op het 
Cultuurplein. Björn Siffer roept beiaardliefhebbers dan ook op om gebruik te maken van 
dit aanbod: “Het plein zal coronavriendelijk ingericht worden. Na een wekenlange 
lockdown is het de hoogste tijd om ons weer te verenigen en samen te genieten van 
deze bijzondere klanken.” 

In juni is er dus nog geen luisterplaats, maar iedere maandagavond kunnen liefhebbers 
wel een programmaboekje bekomen bij een medewerker van Toren en Beiaard op het 
Cultuurplein. “Gelukkig is de beiaard overal te horen in het centrum. Maak dus gerust 
even een wandeling langs de toren om de concerten te beluisteren. Daarnaast zenden 
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we vanaf dit jaar de concerten ook live uit op internet. Zo kan iedereen genieten van 
deze topconcerten ondanks corona”, besluit schepen Siffer. 

 

• Het volledige programma is te bekijken op 
www.uitinmechelen.be/zomerbeiaardconcerten 

• De concerten worden in livestream uitgezonden via 
www.mechelen.be/beiaardconcerten  
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