Beiaardier Mathieu Polak

CV
Mathieu Daniël Polak (1972) werd aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort opgeleid. Hij behaalde zijn
Master in 2000 met als specialisatie onderwijs aan amateurs.
Sedert het afstuderen, is hij als docent verbonden aan
Beiaard Centrum Nederland te Amersfoort.
Mathieu behaalde prijzen voor beiaardspel tijdens
internationale beiaardconcoursen te Hamburg en Enkhuizen.
Als beiaardier trad hij op in Japan, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, België, Portugal, Litouwen en de Verenigde
Staten.
Sinds 2008 is hij de vaste beiaardier van de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en vanaf 2003 beiaardier van
Bunschoten Spakenburg. Vanaf mei 2022 is hij aangesteld
als beiaardier van Plein 40-45 Amsterdam.
Mathieu behaalde twee Master Degrees voor compositie
namelijk aan het Lemmensinstituut Leuven (2013) en aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). Momenteel
studeert hij beiaardcompositie aan de Koninklijke
Beiaardschool Mechelen (België).
In 2017 werd zijn beiaardcompositie Dandelion Field bekroond met de tweede prijs op het Johan
France compositieconcours in Amerika. Zijn beiaardwerk A Butterfly’s Dance werd in 2019 op het
Johan Franco concours de eerste prijs toegekend.
In 2019 kreeg Mathieu een stipendium van het Fonds voor de Podiumkunsten om Joodse muziek
voor carillon te componeren en te arrangeren. De suite Chag Sameach (Hebreeuws: Fijne feestdag)
werd door beiaardier Boudewijn Zwart op 7 mei 2019 op het carillon van de Westertoren te
Amsterdam in première gebracht. Voor dit werk werd Mathieu op 1 februari 2020 de prestigieuze
Visser-Neerlandia Prijs toegekend.
In 2021 werd Polak door het Fonds Podiumkunsten en Stichting Amarte een compositiebeurs
toegekend om de suite Mazzeltov te componeren. Door de grote omvang van het werk werd
besloten om een dubbel première te organiseren. Frank Steijns, vaste beiaardier van Maastricht
voerde de solowerken uit op de carillons van het Stadhuis en de Sint Servaas Basiliek. Aan het
concert werkten ook de beiaardiers Dick van Dijk, Georg Wagner en Mathieu Polak mee. Zij
voerden de quatre-mains stukken uit. Het eerste exemplaar van het Mazzeltov boek werd
overhandigd aan de heer Benoit Wesly, consul van Israël. Enthousiast door de compositie, stemden
beiaardiers Boudewijn Zwart, Gerda Peters en Moshe Lewkowitz ermee in om deel te nemen aan
het Mazzeltov team. Zij hopen tezamen met de al genoemde beiaardiers in de toekomst Mazzeltov
concerten te geven.
Naast beiaardier en componist is Mathieu Daniël Polak als pianodocent verbonden aan de
Muziekschool Amersfoort, heeft een particuliere lespraktijk piano in de Utrechtse Heuvelrug en is
als pianist verbonden aan de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam.
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