
 
 
 
 

Uitnodiging Spaanse soirée op 18 augustus 2022  
 

Breda, 4 augustus 2020 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
De stadsbeiaardier van Breda organiseert in samenwerking met het Begijnhof Breda op 
donderdag 18 augustus 2022 een Spaanse soirée bij gelegenheid van de jaarlijkse Augustus 
Beiaardmaand Breda. Er is gekozen voor wederom een Spaanse soirée vanwege de Vuelta die 
enkele dagen later naar Breda komt.  
  
De avond begint om 19.00 uur, op de luisterplaats het Stadserf, met een beiaardconcert door 
Paul Maassen. Hij speelt op het carillon van de Grote Toren Spaanse werken, waaronder van de 
componisten Fernando Sor en Federico Mompou. Het concert wordt ingeluid door het 
Klokkenluidersgilde Breda. 
 
Paul Maassen (1981) is in december 2012 aangesteld als stadsbeiaardier van Breda. Dit ambt 
wordt sinds 1923 bekleed door de familie Maassen. In 2023 wordt stilgestaan bij het feit dat de 
familie Maassen gedurende 100 jaar deze hoog-geplaatste functie in de stad vervult. Ook de vader, 
grootvader en overgrootvader van Paul Maassen waren eertijds beiaardier van deze stad. 
Opgeleid als jazzpianist aan Codarts Rotterdam, studeerde Paul vervolgens gedurende zijn 
Master-opleiding aan het Utrechts conservatorium tevens beiaard. Paul zoekt met zijn specifieke 
insteek als jazzmusicus regelmatig naar nieuwe wegen binnen de beiaardmuziek, en concerteert 
daarmee in binnen- en buitenland. Naast beiaardier is Paul onder meer ook muzikaal leider van 
diverse musicals.  
 
Na afloop van het beiaardconcert verplaatsen de gasten zich naar het Begijnhof. Deze 
verplaatsing wordt begeleid door het Klokkenluidersgilde Breda dat een handmatige luiding 
verzorgt van de Johannaklok van de Catharinakerk. Om 20.00 uur speelt sologitarist Johan 
Timmermans in de tuin van het Begijnhof een Spaans programma.  
 
Johan Timmermans (1991) is een klassiek geschoolde all-round gitarist die zich voornamelijk 
richt op het vertolken van klassieke en populaire wereldmuziek van zeer diverse oorsprong. Dit 
doet hij voornamelijk in ensemble bezetting met zijn duo's Safar en MadeInBerlin. Ook solo 
geeft hij af en toe concerten die lopen van gearrangeerd en gecomponeerde wereldmuziek naar 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse stukken van bekende componisten.  
 
Deze buitenactiviteit is gratis te bezoeken maar opgave ervoor is verplicht. U kunt zich opgeven 
tot 16 augustus via: info@begijnhofbreda.nl. Bij slecht weer wordt het gitaarconcert gehouden in 
de Waalse Kerk. 
 
Wij zien ernaar uit u te begroeten.  
 
met vriendelijke groet, mede namens stadsbeiaardier Paul Maassen,  
 
Martin M.M. Rasenberg, beheerder 
Begijnhof Breda 
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