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Nieuwe liedjes voor de beiaard: Queen, Arno en
Lady Linn

De komende twee jaar klinken er drie nieuwe deuntjes door de galmgaten van de

Gentse beiaard. 'Les Yeux de ma mère' van Arno, 'Bohemian Rhapsody' van Queen

en 'I Don't Wanna Dance' van Lady Linn weerklinken vanaf paaszondag over de

binnenstad. De beiaardtrommel krijgt binnenkort ook een grondige poetsbeurt.
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Gentenaars konden opnieuw kiezen welke drie beiaardliedjes ze de komende twee jaar willen

horen in de binnenstad. In totaal werden 8.838 stemmen uitgebracht. 'Les Yeux de ma mère'

van Arno (1.619 stemmen), 'Bohemian Rhapsody' van Queen (1.434) en 'I Don't Wanna Dance'

van Lady Linn (961) behaalden de meeste stemmen en zullen dus vanaf paaszondag

weerklinken over Gent.

De Gentenaars hebben gekozen. Het was bijzonder spannend, want tussen
Lady Linn (3de) en Walter De Buck (4de) zaten maar zeven stemmen verschil.
Klokke Roeland blijft de vaste waarde om het uur.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

De beiaardier zal in de Stille Week voor Pasen de nieuwe liedjes programmeren door de

metalen pinnen van de beiaard te 'versteken'. De klokken worden immers aangedreven door

een 360 jaar oude trommel, een soort draaiorgel met 17.600 gaatjes. In ieder gaatje past een

pinnetje en die pinnetjes geven het signaal aan de hamers die tegen de klokken slaan. Tegen

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

kunnen spelen. Voor de gelegenheid krijgt de beiaardtrommel dit jaar ook een grondige

poetsbeurt.

De volledige lijst met het aantal stemmen

Klokke Roeland, J. De Stoop. Dit nummer staat vast op de beiaard en wordt op het uur

gespeeld.

Les Yeux de ma mère – Arno (1.619 stemmen)

Bohemian Rhapsody – Queen (1.434 stemmen)

I Don't Wanna Dance – Lady Linn (961 stemmen)

Ach Rosalie – Walter De Buck (954 stemmen)

Christine – Will Ferdy (857 stemmen)

What's A Woman – Vaya Con Dios (753 stemmen)

Leef – André Hazes jr. (666 stemmen)

Joe – Meskerem Mees (638 stemmen)

Canon in D – Johann Pachelbei (596 stemmen)

La Califfa – Ennio Morricone (360 stemmen)
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