
 
 
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde is opgericht op 24 december 1979 en stelt zich onder meer ten doel 
het met de hand luiden van klokken en het bevorderen daarvan. Zij doet dit door het luiden van klokken 
volgens luidschema’s, door het in ere houden van luidtradities als immaterieel erfgoed en door het 
organiseren en uitvoeren van activiteiten die met het doel verband houden. Voor meer informatie: 
info@klokkenluiders.nl  en www.klokkenluiders.nl 
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Opening Festival Oude Muziek 
opgeluisterd met tientallen luidklokken 

 
 
Utrecht, augustus 2021. Op zaterdag 28 augustus 2021 om 12:00 uur breekt een dreunend 
en daverend spektakel los in en boven de Utrechtse binnenstad. De luiders van het Utrechts 
Klokkenluiders Gilde (UKG) zullen het Festival Oude Muziek om 12:00 uur officieel openen 
met het volgelui van de Domtoren. Daarna zullen vrijwel alle 50 luidklokken van de torens in 
de binnenstad worden verenigd in een klokkenconcert ter gelegenheid van de opening van 
het Festival Oude Muziek.  
 
Klokkenwandelingen  
Na de start met het volgelui van de klokken van de Domtoren, nemen andere torens in de 
binnenstad de luiding over. Deze klokkenestafette is te volgen met twee door het UKG 
begeleide wandelingen. Een korte wandeling die via de Buurkerk zal leiden naar de 
Jacobikerk. Een langere wandeling die, onder meer via de Buurkerk, het Bartholomeus 
Gasthuis en de Geertekerk, zal leiden naar de Nicolaikerk. 
 
Tijdens de wandelingen zullen de klokken worden geluid bij passage van de diverse torens en 
krijgen de deelnemers uitleg over de torens en de klokken. Beide wandelingen starten om 
13:00 uur op het Buurkerkhof. Deelname aan de wandelingen is gratis en aanmelden is niet 
nodig. 
 
Vanaf 12:00 uur kunt u op het Buurkerkhof naar het volle gelui van de Domtoren en 
aansluitend naar het volle gelui van de Buurtoren komen luisteren. 
 
Gilde 
De luiders van het UKG luiden bij toerbeurt de klokken van de Domtoren en de klokken op 
nog acht andere plekken in de stad. Kijk voor meer informatie over het UKG op 
www.klokkenluiders.nl. 

-- einde bericht -- 

mailto:info@klokkenluiders.nl
http://www.klokkenluiders.nl/
http://www.klokkenluiders.nl/

