UITNODIGING

Inspiratiedag voor lokale
beiaardcultuur
DOORNIK, 20 mei 2022
________________________________________
DAGTHEMA : ‘De beiaard is van iedereen’
DOELPUBLIEK:
Deze dag richt zich tot medewerkers van gemeentelijke diensten cultuur, toerisme en
erfgoed, medewerkers van erfgoedcellen, lokale mandatarissen, eigenaars van concert- of
automatische beiaarden, beiaardiers en leden van lokale beiaardverenigingen.
De deelnemers ontvangen een toolbox met een reeks praktische tips voor het ontwikkelen
van een lokale beiaardcultuur.
PLAATS EN DATUM :
Vrijdag 20 mei in het auditorium van de dienst toerisme van de stad Doornik,
Place Paul-Emile Janson 1 ; onthaal vanaf 9.45 u
PROGRAMMA : detailprogramma hier
Voormiddag : Voorstelling van goede praktijken uit Doornik, Leuven, St.-Amand-les-Eaux,
Rotterdam. Voorstelling van de Toerbeiaard van Bells Lab.
Middag : Lunch ter plaatse ; korte toer door het historisch centrum van Doornik in een
toeristisch treintje ; concert van de Tourbeiaard in combinatie met andere instrumenten.
Namiddag : Tips rond het gebruik van beiaardautomaten – Kort overzicht van de
borgingsactiviteiten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel gedurende de laatste vier jaar –
Financieringsmogelijkheden van beiaardprojecten – conclusies.
PRAKTISCH :
De lezingen worden vertaald via simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans.
Na de afsluitende drink kunnen de aanwezige beiaardiers de Toerbeiaard en de beiaard in
het belfort bespelen.
Om 18u vindt een beiaardconcert plaats in combinatie met andere instrumenten, als start
van de 2de Beiaardwedstrijd ‘Maurice en Géo Clément’ voor jonge beiaardiers, die
plaatsvindt op 21 en 22 mei.
INSCHRIJVEN :
Vul het inschrijvingsformulier in en mail het voor 10 mei naar:
catherine.vandenbroecke@tournai.be
Deelnameprijs : € 15 (lunch inbegrepen), voor 10 mei over te schrijven op rekening
BE32 0682 4366 1502 (BIC-code GKCCBEBB) van de Association Campanaire Wallonne
Met vermelding inspiratiedag + naam van de deelnemer
Uw inschrijving is officieel vanaf ontvangst van de betaling.

ORGANISATIE :
Belgian Carillon Heritage Committee (*)
Association Campanaire Wallonne (ACW)
Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV)
Stad Doornik

INFO :
ACW : sc.joris@skynet.be of 0478-52 21 40
VBV : luc.rombouts@telenet.be 0475-69 06 69
Stad Doornik : catherine.vandenbroecke@tournai.be (Tél.+32 (0)497. 69 36 28)
Wenst u in Doornik te overnachten? U vindt informatie en tips op www.visittournai.be.

Association
Campanaire
Wallonne

(*)
Het Belgian Carillon Heritage Committee werd opgericht na de erkenning door UNESCO in
2014 van de Belgische Beiaardcultuur als voorbeeld van voorbeeldpraktijk in de borging van
immaterieel cultureel erfgoed. Het verenigt vertegenwoordigers van de ACW, de VBV en
verschillende culturele instanties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

