
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma 2020 
 
 

 
 

 
Van zondag 14 juni tot en met zondag 27 augustus spelen beiaardiers uit binnen- en 

buitenland concerten op vier van de vijf Leuvens beiaarden. Dat is uniek in de wereld! 
 

Er zijn geen vaste luisterplekken omwille van de coronamaatregelen, maar al wandelend in 
de omgeving van de beiaarden, kan je volop van de prachtige concerten genieten. Per 

beiaard vind je in het programma wel enkele uitstekende luisterplaatsen waar je tijdens je 
wandeling zeker even kan langsgaan. 
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1. Overzicht per toren 
 

                          
 

De Vredesbeiaard van de Abdij van Abdij kwam tot stand in november 2018 dankzij de 
samenwerking tussen de steden Leuven en Neuss aan de Rijn. Hij bestaat uit 40 klokken en is 
een replica van het instrument dat in abdijtoren hing van 1730 tot 1796. Dit instrument 
werd verwoest in 1914 toen het in de Sint-Pieterstoren hing.  

 

• Periode: 4 zondagen van 15 tot 16 u 

• Organisatie: Stad Leuven, in samenwerking met de Erfgoedsite Abdij van Park en de 
Vrienden van de Abdij van ’t Park 

• Uitstekende luisterplaatsen: abtstuin (ingang via Parcum), begraafplaats, overkant 
eerste twee vijvers 

 
14 juni  Carl Van Eyndhoven (België) 
Carl Van Eyndhoven, beiaardier van Mol en Tilburg, neemt ons mee op reis doorheen 
de muziekliteratuur van de 16de tot de 20ste eeuw. Op het programma muziek van 
onder meer Dietrich Buxtehude, Fernando For, Louis Armstrong en John Lennon. 
 
 
21 juni  Eddy Mariën (België) 
Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Leuven en Mechelen, speelt op de Vredesbeiaard 
werk van onder meer Johann Sebastian Bach en de Leuvense beiaardier Matthias 
Vanden Gheyn, die wel eens 'de Bach van de beiaard' wordt genoemd.  
 
 
28 juni  Bernard Winsemius (Nederland) 
De Nederlander Bernard Winsemius is een gerenommeerd uitvoerder van oude 
muziek op orgel en beiaard. Op de Vredesbeiaard brengt hij een barokprogramma, 
met enkele uitlopers naar de 20ste eeuw, zoals een tango van Astor Piazzolla.  
 
5 juli  Luc Rombouts (België)  
Abdijbeiaardier Luc Rombouts speelt op de Vredesbeiaard Leuvense muziek uit de 
ontstaanstijd van de oorspronkelijke abdijbeiaard, afgewisseld met moderne muziek 
die het goed doet op beiaard.   



 

                 
 
 
De kerkbeiaard van Sint-Geertrui is de oudste van de Leuvense beiaarden. Hij dateert van 
1778 en is een werkstuk van de beroemde Leuvense klokkengieter Andreas Jozef Vanden 
Gheyn.  

 

• Periode: 5 zondagen van 15 tot 16 u 

• Organisatie: Campanae Lovanienses, in samenwerking met de Kerkfabriek Sint-
Geertrui en het Scouts en Gidsen Museum 

• Uitstekende luisterplaatsen: tuin Sint-Geertrui-abdij, Klein Begijnhof, Sluisstraat 
 
 

19 juli  Serafima Yavarouskaya (Wit-Rusland)  
 
 
 
 
26 juli   Julia Toumassian (Armenië) 
 
 
 
 
 
2 augustus  Timothy Couck (België) 
 
 
 
 
 
9 augustus  Auke de Boer (Nederland) 
 
 
 
 
16 augustus Marc Van Eyck (België) 
 
 
 
 



 

              
 
 
 

Met een totaal klokgewicht van amper 1300 kg is de beiaard in de Sint-Jan-de-Doperkerk het 
lichtgewicht onder de Leuvense beiaarden. Zijn tintelende klanken geven de historische site 
van het Groot Begijnhof extra charme.  

 

• Periode: 4 zaterdagen van 15 tot 16 u 

• Organisatie: Universitaire Residentie Groot Begijnhof 

• Uitstekende luisterplaatsen: kruidentuin aan Benedenstraat, grasveld aan 
Bovenstraat, grasveld rond de kerk 

 
 
1 augustus Gerda Peters (Nederland) 
Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij brengt 
een gevarieerd programma, met onder meer werk van Camille Saint-Saëns, 
Erik Satie en Charles Aznavour. 
  
 

 
8 augustus Bauke Reitsma (Nederland) 
Bauke Reitsma is stadsbeiaardier van Almere, Baarn, Bathmen, Deventer en 
Weesp. Een groot deel van zijn concert is gewijd aan muziek van Beethoven, 
die dit jaar zijn 250ste verjaardag viert. Maar ook Ramses Shaffy komt aan 
bod!  

 
15 augustus Koen Van Assche (België) 
Koen Van Assche is stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier, Herentals en 
Turnhout. Hij brengt werk van onder meer Schubert, Beethoven en Monti.  
  
 

 
22 augustus Luc Rombouts (België) 
Luc Rombouts, titularis van de Begijnhofbeiaard, brengt een gevarieerd 
programma, met klassiek werk van onder meer Bach en Beethoven, en muziek 
van Belgische artiesten zoals Arno en Angèle.  
 
 
  

 

  



                 
 
 

De beiaard in de bibliotheektoren is een herdenkingsmonument, geschonken na de Eerste 
Wereldoorlog door de Amerikaanse ingenieurs. Met zijn 63 klokken en een totaal 
klokgewicht van 35 ton is hij een van de meest indrukwekkende beiaarden ter wereld. Zijn 
sonore en warme klank is in een groot deel van de binnenstad te horen.  

 

• Periode: 4 donderdagen van 20.30 tot 21.30 u 

• Organisatie: KU Leuven Bibliotheken, in samenwerking met de Dienst 
Publiekswerking, Congressen en Evenementen 

• Uitstekende luisterplaatsen: Ladeuze- en Hooverplein, luistertuin Erasmushuis, 
Willemsstraat 

 
6 augustus Wim Van den Broeck (België) 
Wim Van Broeck is stadsbeiaardier van Diest, Genk en Peer. Hij laat ons alle 
kanten van de muzikale kamer zien, met orgelmuziek van Corrette en Bach 
en een mooie selectie filmmuziek en TV-tunes, van Titanic tot de Muppet 
Show! 
 
13 augustus Richard de Waardt (Nederland) 
Richard de Waardt is stadsbeiaardier van Rotterdam. In deze stad creëerde 
hij het project 'The Rotterdam Songbook', dat kinderliedjes bevatte uit de 
meer dan 150 landen van herkomst van de Rotterdammers. In Leuven 
brengt Richard een selectie van de mooiste liedjes. 
 

20 augustus Luc Rombouts (België) 
Universiteitsbeiaardier Luc Rombouts laat de klokken van de 
bibliotheekbeiaard horen in verschillende gedaanten. Het publiek hoort 
klassiek werk, nieuwe beiaardcomposities van de Brabantse componisten 
Rob Casteels en Jo Coenen en melodieën die iedereen zal kunnen 
meefluiten. 
 

 
27 augustus The Bells’ Angels (België) 
In 2020 viert Ludwig van Beethoven zijn 250ste verjaardag. Een goede 
reden voor het vierhandige duo The Bells' Angels om een volledig 
concert te wijden aan deze Duitse grootmeester met Brabantse roots 
die leefde en werkte in Wenen.   
 

  



 

2. Overzicht dag na dag 
 
 

Zondag 14 juni 15u  Vredesbeiaard  Carl Van Eyndhoven (België) 
Zondag 21 juni 15u  Vredesbeiaard  Eddy Mariën (België) 
Zondag 28 juni 15u  Vredesbeiaard  Bernard Winsemius (Nederland) 
Zondag 5 juli 15u  Vredesbeiaard  Luc Rombouts (België) 
Zondag 19 juli 15u Sint-Geertrui   Serafima Yavarouskaya (Wit-Rusland)  
Zondag 26 juli 15u Sint-Geertrui   Julia Toumassian (Armenië) 
Zondag 2 augustus 15u Sint-Geertrui   Tim Couck (België) 
Zondag 9 augustus 15u Sint-Geertrui   Auke de Boer (Nederland) 
Zondag 16 augustus 15u Sint-Geertrui   Marc Van Eyck (België) 
Zondag 1 augustus 15u Groot Begijnhof  Gerda Peters (Nederland) 
Zondag 8 augustus 15u Groot Begijnhof   Bauke Reitsma (Nederland) 
Zondag 15 augustus 15u Groot Begijnhof   Koen Van Assche (België) 
Zondag 22 augustus 15u Groot Begijnhof   Luc Rombouts (België) 
Donderdag 6 augustus 20.30u Universiteitsbibliotheek Wim Van den Broeck (België) 
Donderdag 13 augustus 20.30u Universiteitsbibliotheek  Richard de Waardt (Nederland) 
Donderdag 20 augustus 20.30u Universiteitsbibliotheek  Luc Rombouts (België) 
Donderdag 27 augustus 20.30u Universiteitsbibliotheek  The Bells’ Angels (België) 


