Een klein beetje Erfgoeddag: Nachtnummers, live op de Brugse beiaard

Op 25 en 26 april zou Erfgoeddag 20 kaarsjes uitblazen. Als thema voor dit
feestweekend werd ‘De Nacht’ gekozen. Door de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus moest de 20ste verjaardag van Erfgoeddag
jammer genoeg een jaartje uitgesteld worden, naar 24 en 25 april 2021..
En hoewel de eerste teleurstelling groot was bij de lokale coördinatie en de
meer dan 70 partners die een activiteit voorbereidden, wilde Erfgoedcel Brugge
dit verjaardagsfeest niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal het
openingsevent van het feestweekend, waarbij stadsbeiaardier Wim Berteloot de
vijf favoriete Nachtnummers van het Brugse erfgoedpubliek live op de beiaard
zou brengen, op zaterdag 25 april na het luiden van de zegeklok om 20u toch
doorgaan.
“Toen de stadsbeiaardier bij het ingaan van de lockdown liet weten dat hij blijft doorgaan
om de mensen een hart onder de riem te steken, ging er bij ons een belletje rinkelen,”
vertelt Schepen van Cultuur Nico Blontrock. Naar aanleiding van Erfgoeddag – met als
thema ‘De Nacht’ ging Erfgoedcel Brugge op zoek naar nachtnummers. Iedereen kon
zijn/haar favoriete lied met het woord ‘nacht’, ‘night’, ‘nuit’, … in de titel laten toevoegen
aan een afspeellijst op Spotify. Via de Facebookpagina van de erfgoedcel koos het
publiek daaruit een top 5. Als feestelijke opener van het Brugse Erfgoedweekend zouden
die vijf nummers live op de Brugse beiaard gespeeld worden. “Waarom zouden we ook
die bespeling niet gewoon kunnen laten doorgaan?”
Stadsbeiaardier Wim Berteloot was meteen voor dit idee te vinden. Daarop nam
Erfgoedcel Brugge de touwtjes van dit ‘klein beetje Erfgoeddag’ in handen. Samen met
de Brugse Klokkenspelvereniging en Musea Brugge werd bekeken of het event, net zoals
de wekelijkse bespelingen op woensdag, zaterdag en zondag, via Facebook live
gestreamd kan worden. En dat bleek perfect mogelijk. Het concert zal via de
Facebookpagina’s van Stad Brugge, Erfgoedcel Brugge en de Brugse
Klokkenspelvereniging live te volgen zijn. “Zo zal het publiek, dat normaal van overal in
Vlaanderen en zelfs uit Nederland naar de Erfgoeddag in Brugge komt, vanuit hun kot
toch een beetje Erfgoeddag kunnen beleven,” aldus de Schepen van Cultuur.
Op de playlist staat een mooie combinatie van klassiekers en minder bekende nummers:
•
•
•
•
•

The Moody Blues – Nights in white satin
Patti Smith – Because the night
Wannes Van De Velde – Ik wil deze nacht in de straten verdwalen
Arno – Toute la nuit
MONO – Meet us where the night ends

Burgemeester Dirk De fauw en Schepen van Cultuur Nico Blontrock zijn alvast tevreden
dat ze hun eigen favoriete nachtnummers over de Brugse binnenstad zullen horen
weerklinken.

Een klein beetje Erfgoeddag: Nachtnummers, live op de Brugse beiaard.
Zaterdag 25 april om 20u, na het luiden van de zegeklok. Ook te bekijken via
livestream op de Facebookpagina’s van Stad Brugge, Erfgoedcel Brugge en de
Brugse Klokkenspelvereniging.

(FOTO) Bijschrift bij de foto: “Voor de Erfgoeddag-programmabrochure poseerden
Burgemeester Dirk De fauw en Schepen van Cultuur Nico Blontrock in februari al met de
platenhoezen van hun favoriete Nachtnummers.”

