PERSBERICHT
BENO HOFMAN op verjaardagsvisite bij 350-jarig Martinicarillon
Op 20 september, in VRIJDAG, toegang gratis!
De Hemony-beiaard van de Martinitoren bestaat dit jaar 350 jaar. Dat wordt door de Stichting
Martini Beiaard Groningen met een mini-symposium op een bijzondere manier gevierd in het gebouw
van VRIJDAG, St. Jansstraat 7. Ook wordt dan het nieuwe democarillon op de luidzolder van de
Martinitoren officieel in gebruik genomen.
Op 1 oktober 1664 werd het carillon, gemaakt door de klokkengieter Franciscus Hemony uit
Amsterdam, voor het eerst bespeeld. Dat is dus 350 jaar geleden. Stichting Martini Beiaard
Groningen wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 20 september wordt vanaf 13.30 uur in de
voormalige Muziekschool aan de St. Jansstraat 7 een mini-symposium georganiseerd.
Het programma bestaat o.a. uit een bespeling van de beiaard door het Groninger Carillon Duo
Adolph Rots en Auke de Boer, daarna houdt de beiaardier Henk Verhoef uit Amsterdam een lezing
over het restauratiebeleid van de Hemony-beiaards. Aansluitend zal Beno Hofman op zijn bekende
boeiende wijze ingaan op de “jarige” beiaard vanuit een historisch perspectief.
Ten slotte zal wethouder Roeland van der Schaaf op afstand het nieuwe democarillon in gebruik
nemen. Dit is een mini-carillon geplaatst op de luidzolder van de Martinitoren. In de opbouw is de
Martinitoren te herkennen, maar het is slechts (!) 4 meter hoog. Het bevat 18 klokjes met een
doorsnee van 9 tot 23 cm. Bezoekers van de toren kunnen ervaren hoe het is om op een beiaard te
spelen met behulp van een echt stokkenklavier. Het democarillon is gemaakt in opdracht van de
S.M.B.G. door Simon Laudy van de Klokken-en Kunstgieterij in Beerta. Het zal een waardevolle,
educatieve aanvulling op de toeristische faciliteiten van de Martinitoren worden.
Iedereen die het carillon een warm hart toedraagt is welkom bij deze feestelijke gelegenheid die om
17.00 uur afgesloten wordt met een hapje en een drankje. Voor bezoekers bestaat daarna nog de
mogelijkheid het democarillon met de beiaardiers te bekijken.
Opgave bij de secretaris dhr. D. van Dijk: email david.van.dijk@ziggo.nl of telefonisch 050-5260261.
Er zijn echter maar 100 plaatsen, dus wie het eerst komt kan de klokjes horen luiden…

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter dhr. Willem B. Hoiting ,tel. 050-3094630 of
0655170638

