
PROGRAMMA - Brass & Bells - ZOMERAVONDCONCERT 29/08/2018 
 
1. Brass 
Palos de la Frontera Rob Balfoort 
(speciaal voor Pelgrim Brass geschreven)

2. Bells 
Les Cloches Claude Debussy

3. Brass 
Rigaudon from ‘le Tombeau de Couperin’ Maurice Ravel

4. Brass & Bells 
Hide & Seek  Imogen Heap

5. Bells 
Mélodie (uit Orfeo ed Euridice) C. W. Gluck

6. Brass & Bells  
City Bells of Rotterdam Bas Duister 
(speciaal voor vanavond geschreven)

7. Bells  
The little Shepherd Claude Debussy 
Le petit nègre 
 
8. Brass & Bells  
Music for the Royal Fireworks (opening) G.F. Handel  
Bell Canto ("Raveliaanse walsen" in rondovorm) Geert D'hollander 
Fantasy for Bells & Brass Jos Lerinckx 
Air Force One Tune John Williams

9. Bells 
El Ultimo Tremolo Agustin Barrios Mangore 

10. Brass  
Trois Chansons  Claude Debussy

1. Dieu! Qu’il la fait bon regarder
2. Quant j’ai ouy le tabourin
3. Yver, vous n’estes qu’un villain  

11. Brass 
I want to hold your hand(bell)   The Beatles
 

 



PELGRIM BRASS 
Één van de mooiste stukjes van Rotterdam is de schilderachtige wijk van historisch Delfshaven. 
Het is ook niet vreemd dat de jonge talenten van Pelgrim Brass elkaar hier tegen het lijf zijn 
gelopen. Aan inspiratie geen gebrek op de plek van de ‘Pilgrim Fathers’. Deze thuishaven heeft 
voor het koperkwintet gezorgd voor een nieuwe kijk op het maken van programma’s en het 
schrijven van muziek. Het ensemble is in 2013 voor het eerst bij elkaar gekomen en direct was 
er een muzikale klik. Concerten met orgel, een eigen ‘fairy tale’ en het spelen op festivals is 
inmiddels al gedaan, en het ensemble is in Augustus 2015 verder gaan zoeken naar de 
achtergrond van de Pilgrim Fathers. Een dagboek van één van de pelgrims en de negende 
symfonie van Dvorak waren de rode draad door de ‘Pelgrim Expeditie’ tijdens het 
Grachtenfestival. Het ensemble focust zich vooral op het maken en spelen van eigen 
programma’s en gaat verassende verbintenissen met andere artiesten aan zoals het solo als 
kwintet met een volledig fanfare orkest. Daarbij is het ensemble ook niet vies van een stukje 
volksmuziek of een ‘blue note’… In de herfst van 2014 ontstond een samenwerking met 
organist Gerard van der Zijden waarmee het kwintet hun eerste CD heeft opgenomen onder de 
titel ‘Organic Brass’ in samenwerking met STH Records. Deze CD is gevuld met nieuwe 
arrangementen van de muzikanten zelf en gaat als een tijdreis door vele stijlen. 

—————————————————————————————————————————————————  
 
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 stadsbeiaardier/-organist 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. 
 


