Kies het beiaardlied

Veel ligt stil, maar de beiaardier, die blijft spelen voor de Mechelaars. Op een veilige afstand. Elke zaterdag om 11.30u en
elke zondag om 15u.
Het hoopgevende lijflied voor de beiaard is 'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy. De maatregelen versoepelen. Dit
betekent dat jij voor de laatste keer mee hebt gekozen wat de beiaard als tweede liedje speelt.
Op zondag 17 mei speelt de stadbeiaardier alle gekozen liedjes, beginnend met de meest recente en eindigend met
het allereerste keuzestuk. We kijken ernaar uit!
Zondag 17 mei: 'Ach Margrietje' (gekend van Louis Neefs, oorspronkelijk Duits volksklied)
Zaterdag 16 mei: 'Ain't no Sunshine' (Bill Withers)
Zondag 10 mei: 'Mama' (gekend van Heintje, Cesare Andrea Bixio)
Zaterdag 9 mei: 'Papagenos Glockenspiel' uit ‘Die Zauberflöte’ (Wolfgang Amadeus Mozart)
Zondag 3 mei: 'Imagine' (John Lennon)
Zaterdag 2 mei: 'Für Elise' (Ludwig van Beethoven)
Zondag 26 april: 'Adagio' uit pianosonate Pathétique (Ludwig van Beethoven)
Zaterdag 25 april: 'Wish you were here' (gekend van Pink Floyd, componisten David Gilmour & Roger Waters)
Zondag 19 april: 'Nessun dorma' (componist Giacomo Puccini)
Zaterdag 18 april: 'La solitudine' (Laura Pausini)
Zondag 12 april 'El Condor pasa' (originele Zuid-Amerikaanse Inca-muziek, bij ons vooral gekend via Simon &
Garfunkel)
Zondag 5 april ‘Nocturne op. 9 nr. 2’ (pianomuziek, componist Frédéric Chopin)
Zaterdag 4 april ‘Mijn vriend Benjamin’ (gekend van Louis Neefs, componiste Bobbie Gentry)
Zondag 29 maart 'Always look at the bright side of life' (componist: Eric Idle)

Belangrijk nog: ook al versoepelen de maatregelen, kom niet naar de Sint-Romboutstoren. Maar luister vanuit je raam, je
tuin of je balkon. Apart, maar toch samen met de andere Mechelaars. Want Onze Toren verbindt.
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