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KERSTMARKT  

Na jaren geen kerstmarkt in het Doelengebied lijkt het er nu op dat dit jaar de kerstmarkt 

doorgaat. Er zullen dan weer  kerstliederen  klinken vanuit de toren. 

 

 

LIEDJES OP DE AUTOMATISCHE TROMMEL OP HET STADSCARILLON 

De liedjes op de speeltrommel van het carillon wat elk kwartier te horen is worden normaal 

gesproken twee keer per jaar vernieuwd. Maar ook hier is er in de coronatijd geen 

mogelijkheid geweest om ze te vernieuwen, maar binnenkort zal dit weer gebeuren. 

Er komen liedjes op uit de nieuwe musical “Van katoen en water”. 

U kunt zelf één of meerdere liedjes aanvragen via info@stadscarillonalmelo.nl 

 

 

OPEN TOREN EN JUKE BOX.  

Twee maal per jaar hebben we van de stichting Stadscarillon een open toren en een 

jukebox. 

Een jukebox en de eerbiedwaardige Georgiusbasiliek lijken niet veel gemeen te hebben. Uit 

beide komt muziek, maar waar de jukebox doet denken aan rokerige kroegen uit de tijd van 

de rock&roll, steekt de Georgiusbasiliek zijn spits hoog in de frisse wind en strooien heldere 

carillonklokken hun eeuwenoude klank uit over de open ruimte van de stad. 

De jukebox is dit jaar op zaterdag 11 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur, gelijk met het All 

Mellow Straatmuziekfestival waar we in het programma zijn opgenomen. Wij van het 

Stadscarillon staan dan met een standje op het pleintje bij Talimini. U kunt een eigen keus 

maken uit een groot aantal liedjes, zowel populair als klassiek, die dan voor u en andere 

liefhebbers op het carillon vanuit de Georgiusbasiliek worden gespeeld door onze 

stadsbeiaardier Frans Haagen. 
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De open toren is tijdens het monumentenweekend op zaterdag 10 september van 14.00 

uur tot 15.30 uur.  

U bent dan in de gelegenheid om de toren te beklimmen en eens een kijkje te nemen bij het 

carillon waar we samen met stadsbeiaardier Frans Haagen een demonstratie en een uitleg 

geven over het carillon. 

 

 

WEKELIJKSE BESPELING 

Op de meeste donderdagen, `s middag van 14.30 uur tot 15.30 uur,  is er een wekelijkse 

bespeling van het carillon door onze stadsbeiaardier Frans Haagen of eventueel zijn vaste 

vervanger Dennis Vallenduuk. 

 

 

DIGITALE NIEUWSBRIEF EN E-MAIL ADRESSEN 

Als u donateur bent en u wilt de nieuwsbrief digitaal ontvangen en heeft u nog geen e-mail 

adres doorgegeven?  Laat het ons dan even weten en geef uw e-mail adres door  op 

info@stadscarillonalmelo.nl 

 

Het zijn voor ons minder kosten en voor ons allen minder papier. 

 

Trouwens; heeft u nog familie, vrienden of kennissen die nog geen donateur zijn? Ze 

zijn van harte welkom om ons financieel te steunen.  

Bij deze papieren nieuwsbrief bevindt zich geen acceptgiro meer. U kunt de donatie  

overmaken via de Bank: NL07INGB0004132579 

 

 

BESTUURSWISSELING 

In het bestuur van het Stadscarillon heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Onze 

penningmeester Hennie Trienen heeft aangegeven, vanwege zijn leeftijd en na 33 jaar 

penningmeesterschap, te willen stoppen met de functie van penningmeester. Jaap de Wolff 

heeft inmiddels de bestuursfunctie van penningmeester overgenomen. Jaap is een kundig 

man en we zien als bestuur de toekomst zonnig tegemoet.   

mailto:info@stadscarillonalmelo.nl
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ROAMING BELLS 

Wij, het bestuur van het Stadscarillon, zijn bezig een evenement te organiseren dat we 

hopelijk dit jaar nog kunnen verwezenlijken. 

De bedoeling is om een mobiele beiaard met een lichtshow naar Almelo te halen. 

Het gaat om de ROAMING BELLS van Rosemarie Seuntjes. 

Rosemarie is geboren in het klokkendorp Asten. Ze heeft klassiek piano gestudeerd aan het 

Brabants Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 

Naast vele recitals in Nederland Speelde Rosemarie in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, 

Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje en Tsjechië. Verder maakte ze verschillende 

concertreizen naar de Verenigde Staten. 

In 2011 kreeg Rosemarie een hoofdstuk in de alom bekende methode “Muziek op Maat” voor 

Middelbare scholen. Deze lesmethode introduceert studenten aan de beiaard en het 

cultureel erfgoed van dit instrument door middel van afbeeldingen, een vragenlijst en audio-

en video-voorbeelden. 

Met de ambitie om een groot publiek kennis te laten maken met de beiaard ontwikkelde 

Rosemarie “Roaming Bells.” Een nieuwe onconventionele formule voor reizende beiaard met 

muziek uit barok, klassiek, jazz, dans, trance naar house in gedurfde combinaties met orkest 

en muzikale artiesten. Met deze show “Roaming Bells” en CD is Rosemarie zeer succesvol 

in binnen-en buitenland. 

 

ENKELE HIGHLIGHTS 

• Roaming Bells Indoor voor Koningin Beatrix (2012) 

• Roaming Bells Kerst Jaarlijks Moldau & Old Town Square Praag 

• Roaming Bells & Fireworks Constancia (2016) 

• Roaming Bells Gdansk (2017) 

• Roaming Bells Palau de la Generalitat Barcelona (2018) 

• Concert 60 jarig jubileum van de Meister-Stiftung Köln (2019) 
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www.roamingbells.nl 

 

 

 

 

 

STICHTING VRIENDEN VAN HET STADSCARILLON ALMELO 

Bestuur:  Huub Rakhorst, voorzitter;  Hans Buld, secretaris;  Jaap de Wolff, penningmeester; 

Hélène Koenen, lid; Hetty Leusman, notulist en administratie;  Frans Haagen, 

Stadsbeiaardier. 

 


