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Beiaardkunst in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld
Luc Rombouts
Eeuwenlang bepaalden klokken het ritme van het dagelijks leven. Rond
1500 ontstond in Vlaanderen het revolutionaire idee om klokken uit te
bouwen tot volwaardige muziekinstrumenten. Een mijlpaal is de plaatsing
van het eerste stokkenklavier in het stadhuistorentje van Oudenaarde
in 1510, precies 500 jaar geleden. Het was het begin van een bloeiende
beiaardcultuur, die vanuit Vlaanderen de rest van de wereld veroverde.
Tot op de dag van vandaag is de beiaard het grootste
muziekinstrument ter wereld. Wereldwijd wordt het klokkenspel
op meer dan 600 torens regelmatig bespeeld. De magische klank
ervan blijft mensen beroeren en fascineren. Maar hoe is de beiaard
ontstaan? Hoe overleefden de klokken de vele oorlogen? En is er
vandaag de dag nog plaats voor beiaardmuziek?
LUC ROMBOUTS, zelf beiaardier in Tienen en Leuven, laat
je kennismaken met een bijzonder stuk muziekgeschiedenis uit
onze streken. Hij vertelt het complete verhaal van oorsprong,
bloei, neergang en heropbloei van de beiaarden en hun muziek.
Over de zoektocht naar de zuivere muzikale klok, de beiaard als inspiratiebron in de literatuur, het
politieke gebruik én misbruik van de beiaard, tot wijzigende visies over hoe beiaardmuziek moet klinken en de strijd
tussen zingend brons en beiaardelektronica.
ISBN 978 90 5826 720 7 – Prijs €39,95 –
Meer info en bestellen: www.davidsfondsuitgeverij.be of via onderstaande bon

Bestel nu Zingend brons aan €39,95 (exclusief verzendingskosten) en
ontvang het boek zodra het verschijnt!
Voornaam/Naam: ..............................................................................................................................................
Straat: ........................................................................................................................................ nr.: ................
Postnr.: ..................... Gemeente: ......................................................................................................................
Bestelt hierbij ….exempla(a)r(en) van Zingend brons aan €39,95 per exemplaar, exclusief
verzendkosten.
Stuur deze bon terug naar Boekhandel Infodok/Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, Tel.:
016/ 310.653, Fax: 016/310.608, of mail je gegevens naar verkoop@davidsfonds.be.
De levering gebeurt binnen de termijn van twee weken tenzij de voorraad is uitgeput. Je betaalt na
ontvangst van de factuur bij levering. Niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties.

