
Gastbeiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk 
Kaasmarktproject. Concert carillon Woerden op zaterdag 10 juli 2021, 13.15-14-15 uur

Programma bewerkingen 1+2: V. Hensen-Oosterdijk
        bewerking 3: S. Nees

1. D. Buxtehude (1637-1707) – Prealudium en Fuga (oorspronkelijk in D)
2. G. F. Händel (1685-1759) – Rinaldo Ouverture
3. J. Haydn (1732-1809) – Thême varié
4. L. Henry (1888-1955) – Impromptu en Fa, “Fleurs de Suède”
5. Improvisatie over ‘Floris V’
Graaf Floris V stichtte in 1275 zijn kasteel bij Woerden
6. V. Hensen-Oosterdijk (*1986) – De Borgtuin

I. Borg en gracht
II. Lusthof
III. Schathuis
IV. Nutstuin
V. Slingertuin

Verschenen in 2018 in het Gronings Beiaardboek IX als vijfdelige suite, gebaseerd op de 
typische Groningse Borgen. Elk deel verklankt een gedeelte van een typische Groningse
Borgtuin. Bij de plechtige borg met gracht klinkt een ouverture; in de lusthof nuttigt men bij
goed weer de thee; het schathuis is de boerderij (skat = oudfries voor vee); in de nutstuin
groeien vele gewassen en zo bereidt men zich voor op strenge winters. Ten slotte is de
slingertuin in Engelse landschapstijl een pad om te rennen, te slenteren, te ontdekken en
verdwalen.

CV
Musicus Vincent Hensen-Oosterdijk (*1986) studeerde, voordat
hij zich toelegde op beiaardspel, Docent Muziek en vervolgens 
Orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In 
2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in
Den Bosch. In 2020 rondde hij de Master Beiaard af aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. 

Vincent dirigeert verschillende koren. In Appingedam is 
Vincent sinds 2012 cantor-organist van de Nicolaïkerk. In 
Winschoten en Veendam is hij sinds 2016 beiaardier. Tevens is 
hij vanaf 2018 beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel 
in Leeuwarden.

Naast het werk als beiaardier, koordirigent en organist zoekt hij
graag de verbinding op met andere kunstvormen, zodat er 
voorstellingen ontstaan zijn met orgel en toneel, circus, 
shanties, poëzie, beeldende kunst, etc.



Zie verder: 
https://www.vincenthensen.com/
https://www.facebook.com/vincenthensenmusicus/

Contactgegevens:
Stichting Carillon Woerden
E-mail: info@carillonwoerden.nl
www.carillonwoerden.nl


