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Voorwoord
Het Venlose carillon is in 1959 door de burgers van de stad aan de 
gemeente geschonken. Aanvankelijk telde het instrument 48 klokken. 
In 1999 is het carillon gerenoveerd en uitgebreid. Het klokkenspel telt nu 
53 klokken, bijna vier en een half octaaf, en behoort daarmee tot de groot-
ste carillons in Europa. De zwaarste klok weegt maar liefst 2381 kilo!

Het klokkenspel van de Venlose Sint Martinuskerk is een bijzonder 
instrument. Het is dan ook geen wonder dat beiaardiers van over de hele 
wereld graag eens de 207 treden van de kerktoren beklimmen voor een 
optreden. 

Van 9 juli tot en met 6 september 2022 organiseert 
Stichting Het Venloos Carillon wederom vier Zomerconcerten. 
Dit keer met musici uit Italië, België en Nederland.

Voorwoord
En opeens is het dan weer zomer! 
Opbouwen en afbreken van evenementen in het Julianapark en het 
Mgr. Nolenspark, de rozen in het Rosarium volop in bloei en een biertje op 
een terras dat heerlijk smaakt. Dat laatste vond ook onze Marcel Siebers 
toen hij op zaterdag 18 juni jl. zijn 25-jarig jubileum als stadsbeiaardier van 
Venlo vierde. 25 jaar! 25 jaar iedere zaterdag een feestelijk concert in de 
Venlose binnenstad waar zoveel Venlonaren blij van worden. 
Maar ook de Duitse bezoekers! 
Er zijn al vele Duitse kooptoeristen geweest die de beiaardier 
complimenteerden met zijn mooie spel en lieten weten dat het carillon 
hoort bij de gezelligheid die ze in Venlo opzoeken. 

25 jaar! 25 jaar 207 treden op en weer 207 treden af maar ook 
25 jaar een fenomenaal uitzicht over de stad, iedere zaterdag opnieuw. 
Het kwam allemaal voorbij toen we samen met wethouder Pollux het 
jubileum van Marcel vierden op het terras van de binnentuin van 
De Brouwersplaats, onder het genot van een lekker biertje.  
Overigens is de binnentuin van de Brouwersplaats één van de beste 
luisterplekken voor de mooie Zomerconcerten van dit jaar, samen met het 
dakterras van De Loft in de Klaasstraat en uiteraard het mooie Rosarium 
achter de St. Martinuskerk. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan Dutch Graphic Group; 
ook dit jaar is het programmaboekje weer door hen gesponsord.

Wij wensen je een mooie zomer en veel luisterplezier!

Stichting het Venloos Carillon
Juni 2022

Stichting Het Venloos Carillon
Roermondseweg 144
5935 AD Steyl
www.venlooscarillon.nl
kvk: 41062519 rsin: 807074792



WORD VRIEND 
VAN HET CARILLON

Voor slechts 15 euro per jaar bent u Vriend van het Venloos Carillon!
Naast het mooie gevoel dat u een bijdrage levert aan de instandhouding
van dit unieke instrument, krijgt u van ons op een door u zelf te kiezen dag
een door uzelf te kiezen muzieknummer uit het repertoire van het carillon.

Vrienden van het Carillon kunnen bovendien 
tegen gereduceerd tarief de toren beklimmen!

Doet u mee? 
Meld u vandaag nog aan als 
Vriend van het Carillon!
Stuur een mail naar stadsbeiaardier 
Marcel Siebers (vrind@venlooscarillon.nl)
en u bent Vriend van het Carillon!

VRAAG EEN MELODIE AAN
Heeft u iets bijzonders te vieren, wilt u iemand een melodie cadeau doen, 
of wilt u gewoon dat ene nummer horen? Vraag dan (tegen een 
bescheiden tarief) een lied aan, dat wordt gespeeld op het carillon van de 
Sint Martinuskerk in Venlo. Stichting Het Venloos Carillon heeft een lijst 
van ruim vijftig melodieën die voortdurend wordt uitgebreid. 
Kijk op www.venlooscarillon.nl hoe het werkt.

RONDLEIDINGEN
Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen maximaal 8 personen met 
stadsbeiaardier Marcel Siebers de klim naar boven maken en op eenzame 
hoogte genieten van muziek en uitzicht.
De torenbezichtigingen beginnen om 11:45 en duren ongeveer 1 uur, exclu-
sief beklimming. De toren is toegankelijk vanaf 12 jaar, deelnemers betalen 
€ 10,- per persoon. Aanmelden via: info@marcelsiebers.nl of 06-27265138

INTERNATIONALE 
ZOMERCONCERTEN 2022

Zaterdag 9 juli | 19:00u 
Jasper Depraetere (B) en Andrea Nonnis (It) 

Zaterdag 6 augustus | 19:00u
Frank Steijns (NL) en Eric Kessels (NL)

Zaterdag 3 september | 19:00u
Rosemarie Seuntiëns (NL) en Dominique Paats (NL)

Dinsdag 6 september | 19:00u
Sef Thissen (NL) en Marcel Siebers (NL)

De concerten zijn het best te beluisteren in de Venlose binnenstad. 

De organisatie adviseert de stadstuinen van 
Speciaalbiercafé Brouwersplaats (Parade 5e), Hotel Puur (Parade 7a), 
het dakterras van De Loft 23 (Klaasstraat 23b) 
of het Rosarium (achter de St. Martinuskerk).

MEET & GREET DE BEIAARDIER

Na afloop van de concerten bestaat de mogelijkheid de beiaardier in 
informele setting te ontmoeten en te complimenteren met zijn optreden.

De exacte locatie zal bekend 
worden gemaakt op de website
www.venlooscarillon.nl
en via social media.



In 2016 werd hij voorzitter van de 
Lierse Beiaardvereniging en begon 
hij te concerteren in binnen- en 
buitenland. 
2019 was een belangrijk jaar voor 
Jasper. Hij nam deel aan de prestigi-
euze Koningin Fabiolawedstrijd voor 
beiaard. Daar behaalde hij op 19-ja-
rige leeftijd de tweede finaleplaats 
én de publieksprijs.
Hij concerteert in binnen- en bui-
tenland, op beiaardfestivals en 
maakte in de zomer van 2020 zijn 
opwachting in Amerika tot corona 
daar een stokje voor stak.
Jasper is sinds 2020 begonnen als 
adjunct-stadsbeiaardier van Lier 
(België).
Jaspers wens is om de klokken tel-
kens opnieuw tot leven te wekken 
door een gevarieerd repertoire en 
een verhalend en dynamisch spel.

Zaterdag 9 juli | 19:00u
Jasper Depraetere (België) en 
Andrea Nonnis (Italië)

Jasper Depraetere (2000) was ne-
gen jaar, toen hij -op zoek naar een 
geschikt instrument- voor de eerste 
keer plaatsnam achter een oefen-
beiaard. Het klikte meteen met het 
instrument én met leraar Koen Van 
Assche. Zo werd beiaard zijn eerste 
instrument aan de Stedelijke Acade-
mie voor Muziek, Woord en Dans in 
Lier, waar hij later ook nog basgitaar 
en piano studeerde. 
Omdat het naar meer smaakte, 
combineerde Jasper zijn studies in 
Lier vanaf dertien jaar met een op-
leiding aan de Koninklijke Beiaard-
school in Mechelen, ook bij Koen 
Van Assche, waar hij in 2018 met 
glans afstudeerde. 
Omdat hij er niet genoeg van krijgt 
volgt hij momenteel hogere mu-
ziekstudies voor beiaard aan Luca 
School of Arts, campus Lemmens in 
Leuven, bij Carl Van Eyndhoven. Hij 
behaalde er in 2021 zijn bachelor-
diploma en vervolmaakt zich in de 
komende jaren nog tot Master in 
Music. 
In 2015 won hij de Internationale 
Jeugdbeiaardwedstrijd in Deinze. 

Jasper Depraetere Andrea Nonnis



Andrea Onnis begon zijn studies 
aan het “Conservatorio di Caglia-
ri” (Italië) waar hij de kans kreeg 
om verschillende masterclasses 
in klarinet, kamermuziek en he-
dendaagse muziek te volgen bij de 
meest gerenommeerde muzikanten 
die de Europese klassieke muziek-
wereld vandaag rijk is. Hij houdt 
ervan om de verschillende moge-
lijkheden van de klarinet te ontdek-
ken en te exploreren. Hij speelde 
al in verschillende formaties en op 
verschillende podia als solist maar 
ook in orkesten, een tournee met 
een hedendaags muziekensemble, 
in kamermuziekbezettingen en in 
filmprojecten.
In 2019 besloot Andrea om naar 
België te verhuizen en zijn muziek-
studies verder te zetten aan LUCA 
School of Arts (Lemmens) in Leuven 
bij Roeland Hendrikx. Hij behaalde 
er in 2021 met grootste onderschei-
ding zijn bachelordiploma. 
Momenteel volgt hij er het master-
programma.

PROGRAMMA

 1. Arpeggione Sonata  
  Franz Schubert (1797 – 1828)
  I. Allegro Moderato
  II. Adagio
  III. Allegretto
 2. Jazz on Bells
  a. New York, New York  
  Frank Sinatra (1915 – 1998)
  b. What a Wonderful World 
  Louis Armstrong (1901 – 1971)
 3. Histoire du tango   
  Astor Piazzolla (1921 – 1992)
  I. Bordel 1900
  II. Café 1930
  III. Nightclub 1960
 4. Pop on bells
  a. Memory, uit de musical Cats 
  Andrew Lloyd Webber (°1948)
  b. Music    
  John Miles (1949 – 2021)
  c. ABBA Medley   
  ABBA

Zaterdag 9 juli | 19:00u
Jasper Depraetere (België) en 
Andrea Nonnis (Italië)



Zaterdag 6 augustus | 19:00u
FRANK STEIJNS EN ERIC KESSELS 

Frank Steijns
Frank Steijns studeerde in 1991 met 
grote onderscheiding af aan de Ko-
ninklijke Beiaardschool te Meche-
len. Hij is stadsbeiaardier van Maas-
tricht, Heerlen en Weert. Daarnaast 
speelt hij viool in het Johann Strauss 
Orkest van Andre Rieu. Hij tracht 
sinds zijn afstuderen nieuwe wegen 
te vinden om het instrument bij een 
zo breed mogelijk publiek onder de 
aandacht te brengen. Zo speelde hij 
diverse jaren solo binnen het Rieu 
orkest op zijn eigen mobiel carillon 
van 43 klokken en ging verschillen-
de malen ‘viraal’ op social media 
door het uitvoeren van populaire 
muziek op beiaard. Hij is bestuurslid 
van Cultura Mosae, het Limburgs 
Jeugd Symfonie Orkest en Stichting 
Cloche’Art. Deze laatste stichting 
richt zich met name op het organi-
seren van spectaculaire voorstellin-
gen en educatieve projecten rond 
carillon. Sinds 2015 is Frank pianist 
in het Maastrichts Salon Orkest

Eric Kessels studeerde aan het 
conservatorium van Maastricht en 
is docent keyboards, mediamusic, 

accordeon en bandcoach bij RICK in 
Weert.
Daarnaast is hij mede-eigenaar van 
muziekuitgeverij Mega Pop, waar 
hij passende arrangementen maakt 
voor diverse instrumenten.
Als muzikant is hij sinds zijn 14 
levensjaar actief in de popmuziek 
en speelt naast toetsen ook gitaar. 
Momenteel speelt hij in 2 bands: 
‘Fonkie Monkie’, een funk soul band 
en ‘Join in’, een jamsessieband.

De eerste samenwerking tussen 
Frank Steijns en Eric Kessels was in 
2012. Tijdens de opening van het 
Bospopfestival in Weert speelden 
ze vanuit de toren van de Marti-
nuskerk een repertoire van pop en 
rocksongs. Carillon en keyboards 
bleek een succesvolle combinatie, 
en ruim 3000 kg. brons echt wel 
heavy metal! Na dit debuut volgden 
er nog diverse concerten.

Frank Steijns



 PROGRAMMA

Every Breath you take  The Police
I want to break free  Queen
Nikita    Elton John
Nothing else matters  Metallica
Radar Love   Golden Earring
Smoke on the Water  Deep Purple
Sylvia     Focus
Yesterday    The Beatles
The final Countdown  Europe

Zaterdag 6 augustus | 19:00u
FRANK STEIJNS EN ERIC KESSELS 



Zaterdag 3 september |19:00 u
ROSEMARIE SEUNTIËNS EN 
DOMINIQUE PAATS

Klokken en accordeon op hoog niveau!
Beiaardier Rosemarie Seuntiëns zal samen met accordeonist Dominique 
Paats sfeervolle muziek laten klinken vanuit de kerktoren van de Marti-
nustoren. Met onder meer Franse muziek ‘Sous le ciel de Paris’, Italiaanse 
tango en meer herkenbare highlights. Rosemarie Seuntiëns die als doel 
heeft de klokken wereldwijd te promoten voor een groot publiek kwam op 
het unieke idee de samenwerking aan te gaan met accordionist Dominique 
Paats. Rosemarie is met haar Roaming Bells een promotor van de beiaard-
cultuur en is momenteel beiaardier van verschillende plaatsen in Zuid 
Nederland o.a. in Asten Eindhoven Venray Roermond. Dominique Paats is 
accordeon ‘Die Hard’ in hart en nieren. Met het of bekend van Malando or-
kest maakte hij vele internationale tournees en hij speelde tot 2019 o.a.bij 
de Limburgse band Wir sind Spitze. De formule samenspel van Dominique 
Paats (accordeon) en Rosemarie Seuntiëns (beiaard)  blijkt op tal van plaat-
sen een schot in de roos! 

 

PROGRAMMA:

 1. Sous le ciel de Paris   
  Hubert Giraud  
 2.  Valse pour Amelie               
  Yann Tiersen  
 3.  Besame Mucho    
  Consuelo Velazquez  
 4.  LibertangoAstor 
  Piazolla           
 5.  Fragments TV Tunes  
  Variabel 
 6.  J’y suis jamais allé   
  Yann Tiersen

 7.  Petit Fleur  
  Sidney Bechet 
 8.  Bella Ciao 
  Anonymus
 9.  Prendre un enfant par la main
  Yves Duteil  
 10.  La petit Valse              
   Jo Heyne
 11.  Pirats of the Carribean  
  Klaus Badelt 

Bewerkingen van de hand van 
Dominique Paats en 
Rosemarie Seuntiëns

Rosemarie Seuntiëns Dominique Paats



Ook dit jaar weer een bijzondere 
afsluiting van de Zomerconcerten 
en wel op dinsdag 6 september.

In 2021 was het de eerste keer dat 
Sef Thissen samen met het carillon 
te horen was. Hoe mooi was dat!  
De Stichting Het Venloos Carillon 
is dan ook blij en trots dat ook dit 
jaar Sef Thissen met stadsbeiaardier 
Marcel Siebers een concert zal ge-
ven. Het programma blijft nog even 
een verrassing!

Bariton Sef Thissen is een veelge-
vraagd zanger in binnen- en buiten-
land. Hij is bedenker en gastheer 
van de succesvolle Viva Classic Live 
concerten en de jaarlijkse Kurhaus 
Kerstconcerten. 
Hij studeerde bij de grote John 
Bröcheler  en gerenommeerd zang-
pedagoge Gemma Visser Daarnaast 
volgt hij masterclasses bij o.a. Ed 
Spanjaard (Mozart en Wagner 
repertoire) en Rudolf Jansen (inter-
pretatie van liedkunst).
Behalve voor opera heeft Sef This-
sen een grote liefde voor de 
liedkunst. Zo voert hij frequent 

Schumanns liedcyclus Dichterlie-
be (Op.48) uit. Thissen trad op 
in diverse landen en met diverse 
toporkesten zoals de  Marinierska-
pel, de Koninklijke Militaire Kapel 
-JWF, l”Orchestra Particolare, The 
New Symphonics, Metropole Orkest 
en Philharmonie Zuidnederland. Sef 
Thissen is bekend van radio en tv.

Marcel Siebers is pianist, beiaar-
dier, componist en dirigent. Hij 
studeerde af aan het Arnhems con-
servatorium en aan de Nederlandse 
Beiaardschool. Marcel Siebers is 
stadsbeiaardier van Venlo, Cuijk en 
Huissen. In Venlo viert hij dit jaar 
zijn 25-jarig jubileum als beiaardier.

Als componist won hij diverse 
prijzen bij internationale composi-
tiewedstrijden voor beiaard. Als pia-
nist is hij actief in het “Gulden Euro 
Trio” (www.guldeneurotrio.eu), als 
docent in zijn eigen studio in Cuijk.

Het programma; 
meer informatie zal nog volgen in 
pers en sociale media

Dinsdag 9 september | 19:00u
SEF THISSEN en 
MARCEL SIEBERS

Sef Thissen

Marcel Siebers



Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermans-juweliers.nl  
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