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Introductie
Bij de meeste Joodse feestdagen begroet men elkaar met de woorden Chag Sameach dat
‘Goede feestdag’ in het Hebreeuws betekent. In 2018 sprak ik met mijn coach/adviseur
Anton Molenaar over welke specialisatie voor mij het allerbeste zou zijn. Bijna simultaan
zeiden we: ‘’als je componist/beiaardier en Joods bent, bal die zaken samen en componeer
een suite met Joodse muziek voor beiaard.’’
Het Fonds voor de Podiumkunsten gaf mij een stipendium en zo kon het plan gerealiseerd
worden. In de suite Chag Sameach worden alle Joodse feesten en gedenkdagen middels
nieuwe composities en arrangementen behandeld.
Achttien van de composities uit de Chag Sameach suite werden door beiaardier Boudewijn
Zwart op dinsdag 7 mei 2019 op het carillon van de Westertoren te Amsterdam in première
gebracht. De locatie, naast het Anne Frank Huis en de datum, vlak na 4/5 mei alsmede de
toren, het boegbeeld van Amsterdam, was in de roos. Ik heb ervoor gekozen om achttien
stukken te laten uitvoeren omdat in het Hebreeuws het getal 18 verbonden met het woord
Chaim dat ‘leven’ betekent. Zo vlak na 4/5 mei een ode aan het leven brengen, leek mij een
mooi idee.
Omdat er o.a. door het Nieuw Israëlitisch Weekblad, Het Parool en de Joodse Omroep
aandacht was geschonken was de opkomst bij het concert groot. Mijn maatschappelijke
intentie voor het project als geheel is dat Joodse muziek zo mooi is, dat het niet mag
ontbreken op de concertprogramma’s van beiaardiers.
Daarenboven zie ik in de huidige programma’s van beiaardconcerten nog iets te weinig
aandacht voor de multiculturele samenleving. De inwoner van de stad en daarmee de
luisteraar van beiaardconcerten is qua samenstelling anders dan vroeger.
Chag Sameach is een kleine stap in de multiculturele richting en werkt hoop ik inspirerend.
Het eerste exemplaar van het Chag Sameach boek werd na het concert overhandigd aan de
bekende musicoloog Leo Samama. Inmiddels is het Chag Sameach boek bij Beiaard Centrum
Nederland uitgegeven en zijn er op concerten in Nederland, België en Duitsland op
verscheidene concerten werken uit gespeeld. Op 1 februari werd mij vanwege de compositie
en het project de Visser-Neerlandia Prijs toegekend.
De spreekbeurt van vandaag is opgebouwd uit twee elementen die door elkaar geweven
zullen worden:
1. Luistervoorbeelden uit het Chag Sameach project met omschrijving van waarnaar we
luisteren en de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van het Chag Sameach
project.
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2. Basisbegrippen uit de campanologie (klokkenkunde).
Eerst laat ik het boek zien waarom het gaat. Op de voorkaft ziet u rimonim, torentjes met
klokjes die aan de stokken van de Torahrol bevestigd worden en klokken van de Westertoren
in Amsterdam. In de introductie worden de Joodse feesten en gedenkdagen, de composities
en de componisten beschreven. Daarna volgen eigen composities en arrangementen van
Joodse muziek voor carillon. Naast stukken waarin de beiaardier met handen en voeten
tegelijk speelt, staan er ook stukken voor louter de handen (manuaal) en voor de voeten
(pedaal) in. Bovendien zijn enkele duetten opgenomen voor twee beiaardiers. Op bladzijde
106 staat het programma dat beiaardier Boudewijn Zwart heeft gespeeld op de Westeroren
in Amsterdam, het betreft een selectie van stukken uit het boek. Op bladzijde 129 staat het
programma dat beiaardier Henk Verhoef heeft gespeeld op het carillon van de Petrustoren
in Woerden. Met zijn concert sloot het project officieel af.
Wat is een carillon?
Een beiaard of carillon is een muziekinstrument, bestaande uit 23 of meer gestemde
bronzen klokken die door middel van een stokkenklavier en klepels tot klinken gebracht
worden. De minimale toonomvang is dus 2 chromatische octaven (enkel de lage cis en dis
mogen ontbreken). Een van de kleinste beiaarden bevindt zich in Monnickendam. Het is het
oudst nog bespeelbare carillon ter wereld.
Een standaardbeiaard heeft 4 octaven of 49 klokken. De term beiaard wordt enkel nog in
Vlaanderen gebruikt. In de meeste andere landen wordt het Franse woord carillon gebruikt.
In Nederland spreekt men van carillon of klokkenspel maar de Nederlandse klokkenspeler
wordt wel meestal beiaardier genoemd. In Woerden ben ik een vaste vervanger. Aldaar
bevindt zich een beiaard van vier octaven.
Baruch Haba
In september 2018 zijn Ruth en ik getrouwd. In het Raadshuis van Maarn hebben violist Loek
Lufting en beiaardier Henk Verhoef voor ons toen het Sefardische lied Baruch Haba
gespeeld. De melodie heb ik begin 2020 gearrangeerd en tijdens een bezoek bij Boudewijn
Zwart op de Westertoren in Amsterdam uitgevoerd: https://youtu.be/bLEG77XxaKc
De melodie is in mijn boek opgenomen in het hoofdstuk Lag Ba Omer.
Lag Ba Omer valt op de 18de Ijar, de dertiende dag van de Omertelling. Omer staat voor de
rouwperiode tussen Pesach en Shavuot en duurt 49 dagen. Lag Ba Omer is een uitzondering
op de rouw omdat dit de dag was waarop er een einde kwam aan de geheimzinnige massale
sterfte van leerlingen van rabbi Akiva in de tweede eeuw van de gewone jaartelling. Deze
rabbijn was vermaard om zijn geleerdheid ten aanzien van de Mishna. Tevens is het de
sterfdag van Shimon bar Jochai, de auteur van het kabbalistische boek Zohar. Hij wilde dat
zijn sterfdag als feestdag gevierd zou worden. Vele duizenden Chassidische joden bezoeken
op deze dag zijn tombe in Miron nabij Safed in het noorden van Israël. Omdat Lag Ba Omer
de enige in 49 dagen is dat men mag trouwen, worden er veel huwelijke op die dag gesloten.
Sh’ma Koleinu
Op 28 december 2019 speelde ik een eigen compositie genaamd Sh’ma Koleinu op het
Hemony instrument van Amersfoort. We gaan naar een fragment luisteren:
https://youtu.be/_UIpFGX7JSE

2

Het instrument is een van de twee beiaarden die in de Lange Jan (alternatieve naam voor
Onze Lieve Vrouwetoren) van Amersfoort zijn opgesteld. Het stuk dat we hebben beluisterd,
heb ik gespeeld op het oude carillon. Dat is een carillon uit de zeventiende eeuw met
klokken van de gebroeders Hemony. Anders dan het moderne instrument dat we ook in de
Lange Jan vinden, speelt het Hemony instrument loodzwaar. Daarom heb ik het stuk zo
geschreven dat het zonder de pedalen uitgevoerd kan worden.
De gebroeders Hemony
De gebroeders François Hemony (Levécourt, 1609 - Amsterdam, 1667) en Pierre (Pieter)
Hemony (Levécourt, 1619 - Amsterdam, 1680) waren in de 17e eeuw de belangrijkste
klokkengieters die in Nederland en België werkten. Zij waren de eerste ter wereld die een
zuiver gestemd klokkenspel produceerden, en transformeerden daarbij het carillon, het
klokkenspel of de beiaard tot een volwaardig muziekinstrument. In de periode 1642-1679
zouden zij eenenvijftig carillons maken. De Hemony's goten hun klokken iets dikker dan
strikt nodig; hierdoor waren ze voorzien van een stemreserve. Door een ontwerp van een
goed profiel en perfect gietwerk wisten ze klokken te maken die zuiver waren te stemmen.
In het stemmen van de klokken waren ze uiterst nauwgezet; zo wisten ze ook de
boventonen goed af te stemmen met de hulp van jonkheer Jacob van Eyck die al eerder met
een andere klokkengieter had geprobeerd zuiver gestemde klokken te ontwerpen voor zijn
beiaard in de Domtoren van Utrecht waar hij stadsbeiaardier was. Hierdoor werd hun eerste
klokkenspel voor Zutphen een groot succes. Omdat Jacob van Eyck blind was beschikte deze
over een uitzonderlijk gehoor. Zo wist hij bijvoorbeeld de boventonen van een wijnglas met
zijn fluit te laten resoneren. Hij ontwierp samen met de broers een goed profiel en wist de
boventonen in de klok met dit profiel goed af te stemmen, door middel van een
klankstavenspel waar op zandkorrels lagen. De klokken werden aan de binnenzijde op een
draaibank uitgedraaid. Als de klok de juiste (boven)toon had resoneerden de klankstaven en
bewogen de zandkorrels. De klokkengieters uit de 17e eeuw goten hun klokken in vormen
die van leem waren gemaakt. Dit had mogelijk ook invloed op de klank omdat leem erg
langzaam afkoelt. De klokken werden per gewicht berekend, maar kleinere klokken waren
duurder dan de grote; hij goot meestal drie kleine klokken van dezelfde toon om de beste in
een beiaard te gebruiken.
Schlach Monus
Deze compositie heb ik gespeeld op het carillon van Almere: https://youtu.be/X2i5zsLatSQ
Schlach Monus is de Ashkenazische benaming voor Shalach Manos. Schlach Monus slaat op
het sturen van geschenken aan familie, vrienden en anderen. Het is afgeleid van een zin uit
de vertelling van Esther waarin opgeroepen wordt dat tijdens Poerim iedereen te eten en te
drinken moet hebben.
Het lied is gecomponeerd door Joel Engel (1868-1927). Hij is geboren in de Oekraïne. Hij was
muziekcriticus en componist en belangrijk in de Joodse kunstmuziekstroming. Engel ging op
aandringen van Tsjaikovski studeren aan het conservatorium in Moskou. Later verhuisde hij
naar Berlijn en vervolgens naar Palestina. Engel werd de grondlegger van de moderne
renaissance van de Joodse muziek genoemd.
Als componist inspireerde Engel een generatie Joodse klassieke musici om hun etnische
wortels te herontdekken en een nieuwe stijl van Joodse kunstmuziek te creëren.
Engel’s werk en muziekonderzoek in de Shtetl (joodse Oost-Europese dorpen) maakte ook
de herleving van de klezmermuziek van vandaag mogelijk. In 1908 stichtte hij samen met
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anderen de Society for Jewish Folk Music in Sint-Petersburg. Het eerste concert met Engel’s
muziek werd op 12 april 1909 in Sint-Petersburg gegeven. Vele werken van componisten
verbonden met deze vereniging werden gepubliceerd en concerten in Rusland werden
georganiseerd. Musici als wonderkind en violist Jascha Heifetz, violist Joseph Achron, pianist
Leopold Godowsky en cellist Gregor Piatigorsky name aan deze concerten deel.
Luisterplaats
Het is in de meeste steden moeilijk om een luisterplaats te vinden die een ongestoorde en
evenwichtige beluistering toelaat. Het is duidelijk dat een goede luisterplaats niet te dicht bij
andere geluidsbronnen, zoals straatverkeer mag liggen. De beste afstand ten opzichte van
de toren ligt tussen 50 en 200 meter en is afhankelijk van de hoogte van de klokkenkamer en
de zwaarte van het instrument. Hoge gebouwen in de onmiddellijke omgeving kunnen
zorgen voor onaangename echo-effecten. Een luisterplaats die omringd is door muren kan
echter dienen als een soort klankkamer, die een perfecte beluistering van de beiaard
vergemakkelijkt.
Yom Hazikaron
Yom Hazikaron is een eigen compositie. In deze video speelt Boudewijn Zwart het stuk op de
Westertoren in Amsterdam: https://youtu.be/o_EOBEIxZ4s
Yom Hazikaron (Dag van de Herinnering) valt op de 3de Ijar (April/Mei) en is een Israëlische
gedenkdag, waarop de doden uit alle Israëlische oorlogen en zij die zijn omgekomen bij
terroristische aanslagen worden herdacht. Yom Hazikaron is tevens een benaming voor het
Joodse Nieuwjaar.
In 2019 viel Yom Hazikaron op 7 mei, precies op de dag van de première van Chag Sameach
op de Westertoren. Daarom vond ik het mooi om het concert te beginnen met een
compositie uit het Joodse Nieuwjaar en af te sluiten met een stuk dat past bij Yom
Hazikaron.
Ballo di Manatova
We gaan nu luisteren naar Ballo di Mantova, uitgevoerd door Boudewijn Zwart in
Amsterdam: https://youtu.be/Nah_1P3w-eI
Het is een populair lied uit de 16de eeuw, toegeschreven aan de Italiaanse tenor Giuseppe
Cenci. De melodie, later ook bekend als Ballo di Mantova stond model voor verschillende
melodieën waaronder Smetana’s Ma Vlast (Mijn Vaderland), het Vlaamse Ik zag Cecilia
komen en het Israëlische volkslied Hatikvah.
Chanukiah
We gaan nu luisteren naar een eigen compositie genaamd Chanukiah:
https://youtu.be/8sMNNfUFcW8
De Chanukiah is de kandelaar met negen armen van het Chanoekafeest. Met een hulpkaars,
de shamash geheten, wordt elke feestdag een kaars aangestoken. Op de 1ste dag één, op de
2de dag twee tot en met de laatste, de achtste dag. De Chanukiah verschilt met de Menorah
die zeven armen heeft.
Andere gebruiken tijdens Chanukah zijn het eten van Soefganiot (een soort oliebollen) en
latkes (aardappelkoeken) alsmede het spelen met een draaitol, de zogenaamde dreidel. De
beiaardcompositie Chanukiah staat in een mineur toonaard. Mineur klinkt vanwege de
stemming van het carillon beter op beiaard dan majeur. De solo in het pedaal valt op. In veel
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van mijn beiaardcomposities las ik een solo voor de voeten in. Daar bevinden zich de grote
klokken. Die grote klokken zijn van zichzelf imposant waardoor het spelen van minder noten
beter uitkomt dan meer noten.
Beieren
Het beieren is de directe voorloper van het beiaardspel zoals wij dat nu kennen.
Bij feestelijke gelegenheden, meestal van religieuze aard, werden de luidklokken van
kerktorens bespeeld door middel van touwen die aan de klepels van de klokken verbonden
waren. Wellicht rond 1500 heeft men deze touwen samengebracht in een raamwerk en
verbonden met klavierstokken, zodat het eerste beiaardklavier ontstond.
Shalach Manos
Al eerder heb ik Schlach Monus genoemd. Zelf heb ik de compositie Shalach Manos
gecomponeerd. Laten we ernaar luisteren: https://youtu.be/zVWocYj88IY
Het stuk heb ik gespeeld op het carillon van de Grote Kerk in Vianen. Bij het componeren
voor beiaard zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. Sowieso blijft een klok
lang uitklinken. Als je heel dun schrijft dan zou het op piano misschien te eenvoudig klinken
maar vanwege de uitklinktijd van de klokken stapelen klanken zich op en klinkt het
ingewikkelder. De stemming van beiaarden is anders. Kortweg gezegd, als je iets in majeur
speelt, klinkt er een soort mineur doorheen. Dit komt door de stemming. Bij Joodse muziek
die ook in vrolijkheid dikwijls een melancholieke ondertoon heeft, lijkt een carillon dus een
heel toepasselijk instrument. Als derde punt zou ik willen noemen dat de grote klokken
sterker en langer klinken dan de kleine klokjes. In de meeste muziek zit de melodie boven de
begeleiding, in de kleine klokjes dus. Bij het componeren voor beiaard is het goed om daar
rekening mee te houden. Een melodie in de grote klokken lijkt dus beter te werken. Bij het
arrangeren van bestaande muziek is het beslist lang niet altijd mogelijk om zomaar de
melodie in de pedalen te zetten. In dat geval is het uitdunnen van het notenbeeld goed.
Daarmee neemt de kans dat je de melodie waarneemt toe.
Leshanah Haba’ah
Deze video is buiten gemaakt. Rondom de Westertoren zijn veel bijgeluiden van het verkeer:
https://youtu.be/5NVtkQt9EoQ
De titel betekent ‘’Volgend jaar in Jeruzalem.’ Het is een vers dat dikwijls aan het eind van de
Seder tijdens Pesach wordt gezongen. Het benoemt het verlangen uit Egypte naar het
beloofde land te gaan.
Avinu Malkeinu
We luisteren naar een opname: https://youtu.be/Es_a2ALHYJs
In deze video speel ik het stuk op het moderne carillon van de Onze Lieve Vrouwetoren in
Amersfoort.
Avinu Malkeinu is een gebed waarin men G’d vraagt alle niet nagekomen eden en beloften
nietig te verklaren. In het Jodendom wordt een onderscheid gemaakt tussen zonden tussen
mensen en zonden van de mens in relatie tot G’d. Indien men een zonde begaat tegenover
de mens schaadt men immers ook de schepping daarmee. Yom Kipur (Grote Verzoendag)
gaat vooral daarover. In mijn arrangement voor beiaard heb ik riant gebruik gemaakt van de
overmatige secunde. Dat is een melodisch motiefje dat direct Joods aandoet. Ook in de
melodie zelf zit dat. Ik zal het begin van het lied voorzingen ter illustratie van de overmatige
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secunde. Overigens dient opgemerkt te worden dat van heel veel gebeden meer
toonzettingen op de markt zijn. Het Avinu Malkeinu van Janowski in de uitvoering van
Barbara Streisand bijvoorbeeld, is minstens even bekend als de melodie die u zojuist
gehoord heeft.
Tehillah 118
Dit is een eigen compositie. We luisteren ernaar: https://youtu.be/1Khh2fXyC38
Tehillah betekent psalm. In de Tenach (Bijbel) staan 150 psalmen. Psalmen 113 t/m 118
vormt het Halleel. Dit is een lof en jubelzang en wordt op alle feestdagen gereciteerd of
gezongen met uitzondering van Poerim en de Hoge Feestdagen. In de Jerusalemse Tempel
Periode zongen de Levieten het Halleel tijdens het brengen van het Pesach offer.
In deze video vinden we een stukje dat heel vrij is in het ritme. Ik probeer hier het luiden van
klokken te simuleren.
Speeltrommel
Tot ver in de 20ste eeuw werd het automatisch speelwerk aangedreven door ijzeren pinnen
die in het oppervlak van een metalen trommel werden gestoken, vanwaar de naam
“trommelspeelwerk”. De trommel werd gegoten uit koper, messing of ijzer. De energie die
nodig was om de trommel te doen draaien, werd geleverd door een gewicht dat via een
kabel met de trommel verbonden was. Het oppervlak van de trommel was voorzien van
evenwijdige rijen gaten, waarin de pinnen werden gestoken. De speeltrommels van onze
beiaarden behoren tot de oudste voorbeelden van mechanische muziekinstrumenten en het
“versteken” ervan was een soort digitale programmatie avant-la-lettre. De Lange Jan in
Amersfoort heeft een speeltrommel. Ieder half uur hoort u via de speeltrommel een
muziekje.
B’tseis Yisroeil
Deze video heb ik op het Stadhuis van Barneveld gemaakt: https://youtu.be/kYcFz1gm9VM
De compositie is gemaakt door Hans Bloemendal (1923-2015). Hij is geboren in Fulda,
Duitsland. Eind 30er jaren vluchtte hij met zijn ouders en jongere zus naar Nederland. Vanaf
zijn vroegste jeugd genoot hij een intensieve Joods-religieuze en muzikale opleiding. Hij
werd oppervoorzanger in de monumentale Raw Aron Schuster Synagoge in Amsterdam.
Hij genoot bekendheid vanwege zijn grote kennis en vertolking van het eeuwenoude
chazzanoet (Joods liturgische muziek).
Vidui
We luisteren naar een opname gemaakt in Turnhout: https://youtu.be/JBMtaJYke2E
Boudewijn Zwart speelt mijn compositie hier op een oefenklavier. Een beiaardier is
normaliter door iedereen in het centrum van de stad te horen. Als hij thuis wil studeren dan
heeft hij een oefenklavier waarbij de klokken zijn vervangen door metalen plaatjes. Het
oefenklavier klinkt eigenlijk nog zachter dan een piano.
Vidui (Hebr. Bekentenis) is een gebed waarin de zonden worden benoemd en om vergeving
wordt gevraagd.
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Night in a Sukkah
We luisteren naar een opname: https://youtu.be/_sAVfXiT86M
In deze video spelen Georg Wagner en Ariane een duet. Locatie is het carillon van de Sint
Pieterskerk in Turnhout.
Tijdens Sukkot (Loofhuttenfeest) wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaren in de Sinaï
woestijn rondtrokken. Ze leefden in tenten of hutten. In de compositie Night in a Sukkah
fantaseert men over de sterren.
Het stuk dat wij hier hoorden was onderdeel van een concert ter gelegenheid van de
uitreiking van de Visser-Neerlandia Prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door het Algemeen
Nederlands Verbond. Over mijn suite Chag Sameach zei de jury:
Mathieu Daniël Polak verricht baanbrekend werk met componeren en arrangeren van
carillonmuziek. Hij draagt bij aan creatieve en innovatieve veranderingen in het
‘beiaardlandschap’ door het gebruik van niet-Westerse muzikale elementen in zijn
composities en arrangementen. Deze innovaties voegt hij toe aan de reeds bestaande
traditionele en stijleigen vormen van beiaardmuziek, een traditie met een geschiedenis van
ruim 500 jaar. Mathieu Polak’s meest recente carillonwerk is Chag Sameach (vreugdevolle
en goede feestdagen), een suite voor carillon waarin de Joodse feestdagen centraal staan,
zoals Purim, Pesach, Chanukah, Yom Kippur en Rosh Hashanah.’’
Bei mir bistu shein
We luisteren naar een opname gemaakt in Baarn: https://youtu.be/ZxDu3v_JMho
Deze uitvoering is een improvisatie over een bekende Jiddische melodie. Beiaardiers spelen
naast origineel voor beiaard gecomponeerde muziek en arrangementen ook veelvuldig
improvisaties. Beiaardier en chazzan Moshe Lewkowitz heeft de tekst van de Beth Medina
lezing voor mij kritisch doorgelezen en mij gewezen op de historische achtergronden van het
lied Bei mir bistu shein. Moshe heeft sinds 1985 arrangementen van Joodse muziek voor
beiaard gepubliceerd in de Nieuwegeinse Beiaardboeken. U vindt deze boeken op zijn
website: http://www.lewkowitz.nl/carillon We kijken en luisteren naar een video waarin hij
Tuesday in Haifa speelt. We vinden deze video vanuit zijn website, pagina carillon – derde
video.
Yehudah Ha Makabi
We luisteren naar een uitvoering van mijn compositie door beiaardier Henk Verhoef op de
Petrustoren in Woerden: https://soundcloud.com/mathieu-daniel-polak/yehuda-ha-makabi
De compositie Yehudah ha Makabi is geïnspireerd op de persoon van Judas Maccabeus, zoon
van Mattathias. Zijn bijnaam was ‘de hamer.’ Mogelijkerwijs was dat het wapen waarmee hij
tegen de Grieken vocht. De beiaardcompositie Yehudah ha Makabi kan worden gezien als
een bataille. Het refereert aan militaire instrumenten (trompetten en trommels), aan het
oprukken van de cavalerie, aan de stoerheid en vastberadenheid van de veldmaarschalk.
Kedusha
We luisteren naar een uitvoering van mijn arrangement door beiaardier Henk Verhoef op de
Petrustoren in Woerden: https://soundcloud.com/mathieu-daniel-polak/kedusha
Kedusha (Heiligheid) komt van het woord Kodesh dat letterlijk ‘apart zetten’ betekent.
Shabbat bijvoorbeeld is een heilige dag want hij staat apart van de andere dagen.
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De melodie van Kedusha is gecomponeerd of in ieder geval in diensten gezongen door David
Aaron de Sola (1796-1860). Hij komt uit een voorname Sefardische (Spaans-Portugese)
familie, die in 1492 Spanje was ontvlucht. In 1818 werd de Sola rabbijn van de Bevis Marks
Congregation in Londen. Zijn grote liefde voor muziek resulteerde in de publicatie van ‘The
Ancient Melodies of the Spanish and Portugese Jews’ in 1857. Bij de notatie van de
melodieën werd hij bijgestaan door de componist Emanuel Aguilar.
Mijn arrangement voor beiaard van dit lied bestaat uit twee componenten. Het eerste deel
is een harmonisatie van de melodie van David Aaron de Sola. Het tweede component, een
sneller deel, zijn noten die ik zelf gecomponeerd heb. Daarna wordt nog een keer de
hoofdmelodie herhaald.
Hatikvah
Tot slot luisteren we naar het volkslied van Israël: https://soundcloud.com/mathieu-danielpolak/hatikvah
Ik hoop dat u genoten heeft van mijn verhaal. Als u interesse heeft in het aanschaffen van
het boek Chag Sameach dan vindt u exemplaren op de tafel met een mandje. Normaliter
kost het boek 29,50 euro maar alleen vandaag is het voor 20 euro te koop.
Het ligt in mijn bedoeling om regelmatig een Chag Sameach concert te geven. Als u door het
centrum van Amersfoort loopt en u hoort Joodse muziek op het carillon dan is de kans groot
dat ik aan de speeltafel zit. Dank voor uw aandacht. Lehitraot!

Afbeelding (links naar rechts): Boudewijn Zwart, Mathieu Daniël Polak, Georg Wagner,
Ariane Toffel, Christian Michel. Locatie: Stadhuis van Turnhout, uitreiking Visser-Neerlandia
Prijs, 1 februari 2020
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