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Stem mee voor de nieuwe beiaardliedjes

Alle Gentenaars kunnen tot zondag 7 maart 2021 mee stemmen voor 3 nieuwe

beiaardliedjes via stad.gent/beiaardpoll. 'Klokke Roeland' blijft als vaste waarde

behouden, maar voor de overige 3 nummers is er keuze uit een lijst van 10 liedjes,

waaronder enkele klassiekers maar ook hedendaagse nummers. Op Pasen zijn de

nieuwe liedjes voor het eerst te horen.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/musea-en-historische-huizen/beiaardpoll


Om de twee jaar krijgt de trommel van de beiaard in het Gentse belfort een onderhoudsbeurt.

Dat is traditioneel ook het moment waarop de stadsbeiaardier de oude speeltrommel 'versteekt'.

Gentenaars kunnen zelf bepalen welke nummers ze de komende twee jaar willen horen. 'Klokke

Roeland' blijft behouden, maar voor de overige 3 liedjes kunnen de Gentenaars kiezen uit 10

nummers. De keuze is heel gevarieerd, van typisch Gentse liedjes tot internationale songs.

De 10 liedjes

De Klokken van Sint-Baafs, Lieven Tavernier

In mijn stroatje, Walter De Buck

My Heroics, Absynthe Minded

No soy de aqui, ni soy de allà, Gabriel Rios

Twee meisjes, Raymond van het Groenewoud

Ne me quitte pas, Jacques Brel

We zullen doorgaan, Ramses Shaffy

Menuet in G Klein, J.S. Bach

Make You Feel My Love, Adele/Bob Dylan

Zieleken die opt' tiater spronck, Oud Vlaams liedje - componist onbekend

Klokke Roeland houden we als vaste waarde. Daarnaast is er keuze uit
Gentse klassiekers als ''De Klokken van Sint-Baafs' van Lieven Tavernier of 'In
mijn stroatje' van Walter De Buck. Ook voor enkele hedendaagse Gentse
artiesten kan gestemd worden zoals Gabriel Rios en Absynthe Minded. 
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het versteek van de beiaard

De beiaard van het belfort speelt elke dag tussen 8 en 22 uur om het kwartier een liedje. Dat

gebeurt automatisch. De klokken worden aangedreven door een trommel, een soort draaiorgel

met 17.500 gaatjes. In ieder gaatje past een pinnetje en die pinnetjes geven het signaal aan de

hamers die tegen de klokken slaan. Het versteken of programmeren van de 360 jaar oude

speeltrommel is een minutieus werkje. De pinnetjes versteken kost al gauw enkele dagen. Tegen

Witte Donderdag moet de trommel speelklaar zijn om op Pasen de drie nieuwe liedjes te

kunnen spelen.

Kenneth Theunissen, de stadsbeiaardier, probeerde een vijftigtal liedjes uit, maar weinig

composities bleken echt geschikt om op een beiaard te spelen.



Samen met het team van Historische Huizen zochten we in de eerste plaats
naar sterke nummers met goede melodieën. Op mijn digitale huisbeiaard zet ik
de verschillende melodieën om in een meetkundige vorm. Die houdt rekening
met het ritme en de draaisnelheid van de trommel. Liedjes met te veel
percussie en baslijnen, ook hedendaagse' gerapte liedjes vallen jammer
genoeg uit de boot.
— Kenneth Theunissen, stadsbeiaardier

Hoe stemmen?

Van donderdag 18 februari tot en met zondag 7 maart 2021 kunnen Gentenaars stemmen voor

de drie nieuwe beiaardliedjes. De liedjes werden alvast ingespeeld op een digitale beiaard en

zijn online te beluisteren.

Contact

Patty Delanghe, Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 24, e-mail

Patty.Delanghe@stad.gent

Info over de speeltrommel en de beiaard op www.kenneththeunissen.be

Bevoegd

Luister naar en stem op de nieuwe beiaardliedjes via stad.gent/beiaardpoll

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, e-mail sami.souguir@stad.gent
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