
 

 

Een vaartocht door de grachten van Amsterdam 

langs 5 prachtige carillons. Op deze tocht zijn 

beiaardiers, leden van de jubilerende NKV, 

beiaardliefhebbers en alle andere muzieklief-

hebbers welkom.  

We vertrekken om 12:00 uur vanaf de steiger 

vlakbij “de Nederlanden”, Singel 279, Amsterdam 

Er worden deze middag onderweg concerten gegeven door de stadsbeiaardiers Gideon Bodden, 

Boudewijn Zwart en emeritus-stadsbeiaardier Bernard Winsemius. 

Het laatste concert bij het Koninklijk Paleis beluisteren we vanuit de Eggert-zaal in de 

Nieuwe Kerk. Daar staat ook om 17:30 uur een drankje op u te wachten. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

U kunt inschrijven door het storten van € 27 p/p op rekening NL 75 INGB 0000166286 onder 

vermelding van “VAARTOCHT”, uw mailadres en telefoonnummer. Voor die 27 euro krijgt u 

een vijf uur (!) durende boottocht en 5 beiaardconcerten met een toelichting van zeer 

deskundige beiaardiers, een drankje onderweg én in de Eggert-zaal (Nieuwe Kerk). 

Omdat er waarschijnlijk grote belangstelling voor deze tocht zal zijn adviseren we u zo spoedig mogelijk 

in te schrijven, maar in ieder geval vóór 15 juni a.s.  

Pas als het geld op rekening van de N.K.V. is bijgeschreven bent u aangemeld. Als u niet bij de eerste 

50 aanmeldingen bent krijgt u van ons bericht. Wij plaatsen u dan op een wachtlijst voor een eventuele 

extra boot. Indien er op 15 juni geen 50 deelnemers zijn  kan de tocht helaas niet doorgaan en krijgt 

u uw inschrijfgeld teruggestort. Inschrijven na 15 juni kost 30 euro. In noodgevallen kunt u annuleren 

tot 15 september, daarna kan geen restitutie meer plaatsvinden. 

                      Mogen we u ook aan boord begroeten op 12 oktober?  

• 12:30 uur Munttoren 

• 13:30 uur Zuiderkerkstoren 

• 14:45 uur Oude Kerkstoren 

• 15:45 uur Westertoren 

• 17:00 uur Paleis op de Dam 

Deze carillonvaartocht is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Gravin van Byland Stichting  


