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Bespelingen
In 2016 vonden er 26 bespelingen/concerten vanuit Stichting De Zingende Toren
plaats. Van april tot en met september wekelijks op zaterdag van 11 tot 12 uur en op
de eerste woensdag van de maand van 14 tot 15 uur. Daarnaast was er een
bijzondere, extern gefinancierde, bespeling door gastbeiaardier Dick van Dijk.

Dick van Dijk aan het klavier

Net als andere jaren waren er ook nu weer belangstellende beiaardiers die graag
kennis wilden maken met het glascarillon. Hadden we vorig jaar nog
beiaardstudenten uit Yale en Mechelen, dit jaar bezochten onder andere André
Kukolja (Amersfoort) en Tin-Shi Tam (Iowa) de Zingende Toren.

André Kukolja aan het klavier

Enkele bijzondere bespelingen uitgelicht:
21 mei
Voorleesconcert Annie MG Schmidt
Het is inmiddels een traditie om in samenwerking met Bibliotheek Utrecht rondom de
geboortedag van Annie MG Schmidt een voorleesconcert te organiseren. Annelies Westerink
las verhaaltjes en gedichten. Dit werd muzikaal omlijst door de bekendste liedjes op het
carillon door onze eigen beiaardier

11 juni
Chansons de Poètes
Nieuwe en oude Franse chansons op teksten van dichters. Uitgevoerd door Gildas
Delaporte, zang en contrabas in samenspel met beiaardier Wim Ruitenbeek op het
glascarillon

25 juni
Muzikale vertelling Peer Gynt
Dina Verheyen vertelde het verhaal van Peer Gynt. Zij gebruikte daarbij een kamishibai.
Richard de Waard speelt de muziek van Edvard Grieg op accordeon en het glascarillon.
Het was een betoverende muzikale vertelling voor jong én oud.

24 september

Slotconcert met het zolderkoor

Bij de laatste bespeling van dit seizoen werd voor de tweede keer Het Zolderkoor uit Vleuten
olv Harrie Wagemakers uitgenodigd om mee te zingen. Er was een gevarieerd programma.
Het koor neemt eigen publiek mee, dus het was een gezellig concert om het seizoen mee af te
sluiten.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit Tom Willemsen (voorzitter vanaf 4 oktober), Yvonne
Keijser (penningmeester en wn-vz), Hanno Tomassen (tot 7 oktober) en Reinold van
Zijl.

Organisatie
Het blijkt goed te werken dat de organisatie rondom De Zingende Toren kleiner is
gemaakt. Onze vaste beiaardier, Wim Ruitenbeek, is ook verantwoordelijk voor de
organisatie van bespelingen en concerten, de PR, website, twitter en de behandeling
van de emails aan DZT. Er zijn korte lijnen naar het bestuur, dit is erg functioneel en
heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd.

Bezoekers/luisteraars
We merken steeds terugkerende bezoekers bij de bespelingen en concerten. Er is een
toename van de mensen die luisteren naar de concerten. Luisteraars komen af op de
publiciteit in de lokale krantjes en weten door de flyer de bijzondere concerten te
vinden. Ook komen er bezoekers speciaal voor dit kunstwerk naar Vleuterweide.
Via de website wordt af en toe contact gelegd over een bespeling. Bij het slotconcert
bijvoorbeeld vroeg een wandelclub enkele weken vooraf of er stoelen zouden zijn. Zij
wilden dit concert beluisteren als tussenstop bij een dagwandeling.
De Zingende Toren werd in HP/De Tijd (3/02/2016) genoemd op plaats 4 van de
Top 10 van Architectonische Hoogstandjes van Nederlandse Bodem.

Publiciteit
Bespelingen worden aangekondigd op de site van De Brug, De Weekkrant,
Dichtbij.nl en sinds kort in de agenda van de Leidsche Rijn app. De kranten
publiceerden regelmatig onze content.
De flyer blijft belangrijk. Er komen steeds mensen af op de genoemde data. De
vormgeving moet volgend jaar wat duidelijk aangeven dat er wekelijks gespeeld
wordt, daar lazen mensen nu soms overheen.
Daarnaast zijn twitter, facebook en de website regelmatig ingezet om
aankondigingen te doen van de bespelingen.

Extra: Een Mini Zingende Toren
In 2016 is een uniek project gerealiseerd: Met de afgekeurde/reserve klokken die tot
nu toe in opslag lagen is een Mini- Zingende Toren gemaakt.
De klokken kunnen nu van dichtbij worden bekeken en met kloppers worden
aangeslagen. Dit is een extra muziekinstrument, ook een kans om nog meer het
publiek, ook kinderen, te betrekken bij het spelen op de glazen klokken.
Het torentje zal worden gepresenteerd tijdens een bijzonder concert op 10 juni 2017.
De totstandkoming van de Mini Zingende Toren kon worden gerealiseerd door
schenkingen van het K.F. Hein Fonds en het Elise Mathilde Fonds.
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