
PROGRAMMA - Flamenco & Bells- ZOMERAVONDCONCERT 18/07/2018  
 
1. Benjamin & Mischa    Gitaar  
Farruca       Sabícas & Mario Escudero 

Bulerías       eigen arrangement 

Improvisada       Benjamin & Mischa 

Entre dos aguas      Paco de Lucia (°1947) 

————————————————————————————————— 

2. Richard & Dina    Carillon 
Golliwogg's Cakewalk     Claude Debussy (1862-1918)  
The Snow is Dancing     
(uit Childrens Corner)     
Concerto d'Aranjuez    Joaquín Rodrigo (1901-1999) 

1. Allegro con spirito  

2. Adagio  

Arabian Waltz     Rhabi Abou-Khalil (°1957)  
La última tremolo      Agustín Pió Barrios (1885-1944)  
Pink Panther Theme    Enrico Nicola Mancini (1924-1994) 

————————————————————————————————— 

3. Benjamin & Mischa   Gitaar 
Recuerdos de la alhambra    F. Tárrega (1852-1909) 

Sevillanas      Traditional 

Convite       Paco de Lucia (°1947) 

Riomar       Paco Peña (°1942)  
 



Benjamin en Mischa
Benjamin en Mischa Cok, twee broers uit Barendrecht, vormen samen een gitaarduo.  Actief als 
concertgitaristen, als duo en in grotere bezettingen. De broers maken ook eigen 
gitaarcomposities. Zij traden samen op met meestergitarist Paco Peña in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Bij De Gitaaracademie geven zij les in de genres flamenco en klassiek.

Mischa begon op tienjarige leeftijd met het spelen van gitaar. Hij kreeg les op de muziekschool 
in Barendrecht en raakte al snel geïnteresseerd in de Spaanse gitaarmuziek. Twee jaar later 
kreeg ook Benjamin interesse en pakte op veertienjarige leeftijd de gitaar op om van zijn broer 
de beginselen te leren. In 2007 begonnen zij beiden hun studie aan het conservatorium in 
Rotterdam onder leiding van meestergitarist Paco Peña. Tijdens hun studie hebben ze zich 
grondig verdiept in de flamencomuziek en zich alle facetten van de flamencogitaar 
eigengemaakt. Ook hebben ze gespeeld in ensembles met muzikanten uit andere 
muziekdisciplines, zoals latin en klassiek. In het laatste jaar van hun studie hebben ze een half 
jaar in Zuid-Spanje doorgebracht om daar hun kennis te verbreden. Hier kregen ze aan het 
Conservatorio Superior de Musica Rafael Orozco de Cordoba les van flamencogitaristen als 
Manolo Franco en Paco Serrano. Verder volgden de broers workshops bij onder andere 
Chicuelo, Miguel Angel Cortéz, Moraíto en Diego del Morao. In 2012 studeerden Mischa en 
Benjamin af aan het Conservatorium in Rotterdam, Hogeschool voor de kunsten (CODARTS). 
 
——————————————————————————————————————— 
Dina Verheyden (°1982 - Mechelen) gaat zingend en spelend door het leven. Aan het 
Lemmensinstituut te Leuven behaalde ze haar Master Solo zang, en voltooide er tevens de 
Lerarenopleiding. In 2007 behaalde ze het diploma 'Beiaardier' aan de Koninklijke 
Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. Dina heeft een brede waaier aan interesses. Ze volgde 
verschillende cursussen over oude muziek, maar ook over volksmuziek en folk. Ze speelt en 
zingt in het kwartet 'Kampa Kampa!'. Ze is zangcoach en zingt in een aantal ensembles 
(waaronder 'Vocem Flentium' - polyfonie). Sinds 2010 is ze als docente beiaard verbonden aan 
de beiaardschool te Mechelen. Ze geeft er ook verscheidene andere vakken. Als beiaardier 
speelt ze op de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen en vanaf 
september 2018 is Dina ook verbonden als docent beiaard aan de IMEP (Institut Supérieur de 
Musique et de Pédagogie) in Namen.  
 
Richard de Waardt (°1982 - Vlaardingen) studeerde o.a. aan de Koninklijke Beiaardschool 
“Jef Denyn” te Mechelen en behaalde het einddiploma met grote onderscheiding in 2010. Sinds 
2012 is hij stadsbeiaardier van Rotterdam, waar hij de drie stadscarillons bespeelt (samen met 
collega Geert Bierling). Richard is de initiatiefnemer en artistiek adviseur van alle 
zomerconcerten en projecten rond de Rotterdamse klokkentorens (Torenmuziek Rotterdam). 
Richard won verschillende (eerste) prijzen op internationale beiaardwedstrijden en geeft 
regelmatig beiaardconcerten in binnen- en buitenland. Als accordeonist speelt hij in het kwartet 
'Kampa Kampa!' Eigen repertoire wordt afgewisseld met wereldmuziek, tango's, chansons en 
luisterliedjes. Samen met zijn vrouw Dina Verheyden vormt hij het duo Kampanula. Ze brengen 
muzikale sprookjes en fabels tot leven in klokkentorens en theaters in de lage landen voor jong 
én oud. Dit jaar spelen ze een muzikale versie van Reinaart de Vos. Richard is ook de drijvende 
kracht achter - Daar Zit Muziek In - een onderneming voor workshops en voorstellingen in het 
onderwijs. 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