199, 200 en straks stemmen maar

vrijdag 11 april 2008

UTRECHT/LEERDAM - Tweehonderd klokken heeft de Leerdamse glaskunstenaar Bernhard Heesen al geblazen voor
het glazen carillon dat in Leidsche Rijn komt.
Dat zijn er vier keer zo veel als nodig, maar de extra
voorraad is hard nodig. Pas dinsdag begint het nameten en
stemmen van de delen van het toekomstige instrument.
Gisteren kon het publiek bij het glasblazen toekijken, op
veilige afstand van de gloeiend hete oven. Tientallen
belangstellenden kwamen naar de bezichtiging.

Glaskunstenaar Bernard Heesen slijpt klok nummer
200 op maat. FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

Het ophangen van het glazen carillon in Leidsche Rijn
begint in augustus. Januari 2009 volgt er een officiële
opening. Volgens Heesen lijkt de planning misschien krap,
maar hij zit goed op schema: ,,Er is geen reden dat we het
niet zouden halen. Er is wel weinig tijd, maar als het goed
georganiseerd is, vormt dat geen probleem.''

Om het perfecte geluid te krijgen, moeten de klokken op de halve milimeter precies afgestemd worden. Hoeveel
glas bruikbaar uit de oven is gekomen, weet Heesen nog niet. ,,Dinsdag gaan we alles nameten. Dan zal ik of in
huilen uitbarsten, of breed lachend de wereld in lopen.''
En als het carillon er eenmaal hangt, hoe moet de beiaardier dan voorkomen dat hij een toon breekt door te hard te
slaan op het kwetsbare materiaal? Ook daar is aan gedacht, legt de kunstenaar uit.
Om te beginnen is het glas een tot anderhalve centimeter dik. En anders dan in een klassieke beiaard is er geen
draadverbinding tussen het klavier en de hamertjes. Hoe hard de beiaardier ook mept, de kracht van de aanslag
leidt slechts tot een draadloos radiosignaal.
In het carillon hangt een ontvanger die de precies afgestelde hamertjes aanstuurt. Door een harde mep zal er niets
barsten, belooft glaskunstenaar Heesen.

REACTIES Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren
Jammer dat ze niet konden vermelden dat het in de wijk vleuterweide is waar het komt te hangen. En om precies
te zijn in de Cultuur Campus.
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Echt leuk dit. Ben heel nieuwsgierig als deze er staat.
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