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SEMI - 
PER ME ABELE 
WANDEN

Als wetenschapper – ikzelf ben bioloog van 
opleiding – probeer ik dubbelzinnigheid 
doorgaans te vermijden. MIRY Concertzaal 
vormt op dat vlak een gelukkige uitzondering. 
Enerzijds is ze het hart van onze opleiding 
klassieke muziek, anderzijds de uitvalsbasis 
van een grotendeels onafhankelijk concert
huis. Een plek dus waar onderwijs en 
artistieke productie hand in hand gaan. 

Getuige daarvan het nieuwe 
concertseizoen. In de eerste plaats doet het 
mij plezier onder de jongste generaties heel 
wat namen van alumni terug te vinden. Maar 
ook voor de huidige studentenpopulatie liggen 
er moge lijkheden. Zo krijgt het ensemble van 
onze manama hedendaagse muziek twee 
maal het podium en verzorgen professionele 
ensembles niet minder dan vijf creaties 
uit onze compositieklassen. Bezoekende 
artiesten – onder hen grote namen – blijven 
dan weer hangen voor een masterclass. 
In de avontuurlijke reeks Ruiskamer ten 
slotte wordt het publiek opgewarmd door 
solisten uit de instrumentklassen. 

Na vele maanden, waarin besmetting 
de agenda ten kwade aanstuurde, is het 
verfris send te zien dat er nog deugdelijke 
vormen van overdracht bestaan. Bij wijze 
van kruis bestuiving besluit ik dan ook in 
de toonaard van de bioloog. De semiperme
abele wanden van KASK & Conservatorium 
en MIRY Concert zaal vormen – ondubbel
zinnig deze keer – een verrijking voor beide. 

Koen Goethals
waarnemend decaan  
KASK & Conservatorium
september 2021



2 3

KLASSIEKE MUZIEK STUDEREN IN GENT

“ Traditie is het doorgeven van het vuur,  
niet het aanbidden van de as.”

Zo parafraseerde de Oostenrijkse componist-
dirigent Gustav Mahler een geanimeerd betoog 
van de Franse politicus Jean Jaurès. Voor het 
gepassioneerd team van lesgevers aan het 
Gentse Conservatorium is deze attitude een 
vanzelfsprekendheid. Klassieke muziek studeren 
in Gent is een bewuste en zinvolle keuze. 

Dé studentenstad van Vlaanderen heeft 
een actieve muziekcultuur, internationaal erkend 
met het label Unesco City of Music. Rust en inti-
miteit gaan er hand in hand met een bruisend 
en zinderend cultureel leven, waaraan KASK 
& Conservatorium actief bijdraagt.

Met een zorgzaam oor voor het behoud 
van het onontbeerlijke muzikaal-technische 
meesterschap en een open en kritische blik 
op wat in de wereld leeft en beweegt, leiden 
onze docenten de studenten op tot zelfredzame 
en autonome kunstenaars. 

Als ervaren en toonangevende musici 
putten ze hierbij uit hun rijke artistieke praktijk 
als solist en kamermusicus, in gerenommeerde 
orkesten en ensembles in binnen- en buiten-
land en als componist voor zowel film, theater 
als het concertpodium. Zij delen hierbij hun 
kennis en hun internationale netwerk met het 
aanstormend talent. 

De kern van de opleiding is de muzikale 
praktijk. Studenten leren in de eerste plaats 
musiceren, zowel als solist als in kamermuziek-
verband en in opera- en orkestproducties (o.a. 
samen met professionele musici uit het Symfonie-
orkest Vlaanderen en B’Rock Orchestra). 

De aanwezigheid van zowel een master in (histo-
rische) instrumentenbouw als van een levendige 
compositieklas dragen bij tot een open klimaat 
waar creatieve samenwerking geen grenzen kent.

Een gevarieerd aanbod aan theoretische 
omkadering over de kunstdisciplines heen 
maakt studenten tot uitstekend geïnformeerde 
musici voor wie creëren en uitvoeren onlos-
makelijk verbonden zijn. 

Samen met een ruime groep inter natio nale 
studenten in onze English master wisselen ze 
dagelijks ervaringen uit. Dit gebeurt zowel in de 
basisopleiding als in de Europese ‘International 
master in composition for screen’ (InMICS, met 
de conservatoria van Lyon, Bologna en Montreal) 
en de unieke master na master hedendaagse 
muziek in samenwerking met Ictus en SPECTRA.

Binnen het vruchtbare broeinest dat 
KASK & Conservatorium als één school of arts 
vormt, werken klassieke musici verder samen 
met jazz- en popmuzikanten, film- en theater-
makers, beeldend kunstenaars, vormgevers … 
in de vele kruisbestuivingen die het actuele 
werkveld kenmerken. 

De educatieve master in muziek en 
podium kunsten bereidt studenten voor om 
de fakkel door te geven, zowel binnen het 
onderwijs als in sociaal-artistieke projecten. 

Met dit alles toont, opent en ontwikkelt 
de school samen met de studenten een waaier 
aan mogelijke wegen en stimuleert hen om een 
eigen stem te vinden in persoonlijke projecten, 
klaar voor de wereld.

Filip Rathé
vakgroepvoorzitter klassieke muziek
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DOCENTEN KLASSIEKE MUZIEK

PICCOLO
Dorine Schade

FLUIT
Myriam Graulus

KLARINET
Eddy Vanoosthuyse
Danny Corstjens

BASKLARINET
Marc Kerckhof

HISTORISCHE 
KLARINET

Vincenzo Casale

HOBO
Korneel Alsteens

FAGOT
Pieter Nuytten
Graziano Moretto

CONTRAFAGOT
Jaap De Vries

SAXOFOON
Koen Maas
Raf Minten

HOORN
Rik Vercruysse

TROMPET
Steven Devolder

TROMBONE
Luc De Vleeschhouwer

TUBA & 
EUFONIUM

Bruno De Busschere

VIOOL
Wibert Aerts
Lisa Jacobs
Alessandro Moccia
Olga Zolotareva

ALTVIOOL
Diederik Suys

CELLO
Judith Ermert

CONTRABAS
David Desimpelaere

SLAGWERK
Jan Willem Konink
Gert D’haese

HARP
Arielle Valibouse

GITAAR
Gaëlle Solal

LUIT
Wim Maeseele

PIANO
Daan Vandewalle
Vitaly Samoshko
Keiko Shichijo

PIANOFORTE / 
KLAVECIMBEL

Olga Pashchenko

ORGEL
Ignace Michiels
Paul De Maeyer

ACCORDEON
Philippe Thuriot

ZANG
Hendrickje Van 

Kerckhove
Marcos Pujol

MUZIEK-
THEATRALE
VORMING

Benoît Deleersnyder
Tom Goossens

KAMERMUZIEK
Kris Deprey
Florian Heyerick
Pieter Jansen
Jan Willem Konink
Filip Rathé
Benjamin Wiame

IMPROVISATIE
Hans Lamal
Bart Maris
Peter Vandenberghe

AUDITIEPRAKTIJK
Michel Tilkin

GAME
Tom De Cock

COMPOSITIE
Joris Blanckaert
Jesse Broekman
Dirk Brossé
Daan Janssens
Dominique Pauwels
Filip Rathé

KLANKREALISATIE 
& LIVE
ELECTRONICS

Jesse Broekman

KOORDIRECTIE
Florian Heyerick

ORKESTDIRECTIE
Kristiina Poska

SOLFEGE & 
GEHOORVORMING

Geert Soenen

BEGELEIDINGS-
PRAKTIJK

Jan Devlieger
Geert Dhondt
Marc Masson
Daeninck Scheerlinck
Sandra Van der Gucht
Petra Vermote

SCHRIFTUUR /
ANALYSE

Dirk Cornelis
Simon De Poorter
Geert Dhondt
Marc Masson
Filip Rathé
Geert Soenen
Mattijs Van Damme

THEORISCHE
OMKADERING

Martine Clierieck
Peter Desmet 
Wim De Temmerman
Geert Dhondt
Régis Dragonetti
Bruno Forment
Luc Gulinck
Wannes Gyselinck
Lukas Huisman
Gert Keunen
Dirk Moelants
Dries Sel
Yves Senden

PIANOBEGLEIDERS
Geert Claeys
Ivo Delaere
Arnaud Dos Santos
Getácine Pegorim
Guy Penson
Alex Roosemeyers
Tae Yoshioka

SPECIFIEKE
VAKDIDACTIEK

Karin Defleyt
Jan Willem Konink
Dirk Lievens
Joost Vanmaele
Petra Vermote
Sarah Peire
Mirella Ruigrok
Hans Scholliers
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OVER MIRY CONCERTZAAL

MIRY Concertzaal zet in op 
hedendaagse muziek in ruime 
zin. Nieuw gecomponeerde 
muziek en muziek uit een 
soms ver verleden die naar 
frisse inzichten van vandaag 
wordt gecreëerd. De zaal 
werd gebouwd als concert-
zaal voor het Koninklijk 
Conservatorium in Gent. 
Ze biedt een podium aan 
beloftevolle lerende musici 
van binnen en buiten de 
opleidingen. De artistieke 
werking in MIRY Concertzaal 
wordt gerealiseerd door 
M-Podium vzw in samen-
werking met de vakgroep 
Klassieke Muziek, dienst 
Communicatie en Artistieke 
Projecten van KASK & 
Koninklijk Conservatorium. 
De programmatie van MIRY 
Concertzaal ontstaat dankzij 
de steun van De Vlaamse 
Overheid, Stad Gent & 
Sabam for Culture.

NIEUWE CONCERTBELEVING

In de zomermaanden van 2021 
voerde KASK & Conser va-
torium grote infrastructuur-
werken uit in de concertzaal. 
Het volledige zaallicht werd 
vernieuwd naar een ontwerp 
van designer Susanna Antico. 
Daarnaast werd de concert-
zaal opnieuw geschilderd. 
Sinds haar bouw staat MIRY 
Concertzaal al bekend voor 
haar uiterst gunstige akoestiek. 
Met de recente esthetische 
ingrepen wordt de concert-
beleving van onze bezoekers 
nog optimaler.

IN BEELD

In deze brochure voorzien we 
steeds plaats voor beeldend 
werk van een student of alum-
nus van KASK & Conserva -
torium. Dit jaar viel ons oog 
op het ontwapenende en 
iet wat absurde werk van 
Kristín Karólína Helgadóttir. 
Zij zwaaide recentelijk af met 
haar eindwerk PATIENCE IS 
NO LONGER A BEAUTIFUL 
VIRTUE. Daarin verheft ze 
de klinische en kitscherige 
esthetiek van wachtzalen 
en luchthavens tot een quasi-
komisch commentaar op onze 
samenleving. Een bevreem dend 
ballet van visuele verwijzingen, 
dat ons doet twijfelen tussen 
glimlachen of grimlachen. 
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TOELICHTING PROGRAMMA

Akoestische klassieke muziek  
van alle tijden en subgenres  
doorheen vijf reeksen:  
klavier, vocaal, ensemble, solist  
& conservatorium op scène

Pandemieën zijn van alle tijden. Guillaume 
De Machaut componeerde in tijden van pest, 
Liszt schreef zijn Totentanz vermoedelijk 
met de tyfusdood van zijn vader in het 
achterhoofd en aan het begin van de 20ste 
eeuw kregen zowel Stravinski, Bartók als 
Prokofiev de Spaanse griep onder de leden. 
Geplaagde tijden vormen evenwel een vrucht
bare bodem voor artistiek werk. Zij het 
een magere troost, dan toch een troost.

Het afgelopen jaar bouwden ook 
wij in MIRY Concertzaal aan een onzekere 
toekomst en zetten – iets te letterlijk naar 
onze smaak – de tering naar de nering. 
Met enige moed werkten we aan een alter
natieve concertwerking, timmerden we 
aan een digitale concertzaal en zetten we 
een uitgebreid residentieprogramma op. 
Verder namen we de gelegenheid te baat 
voor enige infra structuurwerken en gingen 
nieuwe samenwerkingsverbanden aan 
met een keur aan culturele partners uit 
de stad en ver daarbuiten. 

Aan de vooravond van ons nieuwe 
seizoen durven we niettemin met hoop 
vooruitblikken. Camerata RCO, het kleinere 
broertje van het Amsterdams Concert  
gebouw  orkest, opent met een ingetogen 
en toepasselijk Das Lied von der Erde. 
In hun spoor volgens ensembles 
van diverse pluimage: Ensemble 21, 

het jonge Dostojevski Kwartet, luitist 
Thomas Dunford in combi natie met blok
fluitfenomeen Lucie Horsch. Of wat dacht 
u van JACK Quartet, dat ons trakteert 
op een verse lading hedendaagse muziek. 
Ook de liefhebbers van witte en zwarte 
toetsen blijven allerminst op hun honger 
zitten. Met Alexander Ullman en Yekwon 
Sunwoo en levende legende Alvin Curran 
begroeten we klaviertalent 
van wereldformaat. De jonge generatie 
wordt  dan weer vertegenwoordigd door 
de Marokkaanse pianiste Nour Ayadi. 
Hoog bezoek op het gebied van stem 
is er met de queens of vocal folk van 
Trio Mediaeval, op de voet gevolgd door 
Deborah Cachet, Vlaams Radiokoor en de 
internationale gerenommeerde King Singers. 

Zoals steeds krijgt ook de jeugd 
in MIRY Concertzaal bijzondere aandacht. 
Met Gent Festival van Vlaanderen organi
seren we het Young Generations Project, 
waar enkele Europese beloften hun 
Belgisch debuut maken. Voorts stellen 
KASK & Conser vatorium en SOV Young 
de klinkende resultaten van hun pedago
gische projecten voor. Met kunsten cen trum 
Voo?uit schotelen we u een eerste versie 
van Ruiskamer voor, een avontuur  lijke 
reeks met hedendaagse geluiden. 
Ten slotte maken we u graag nog attent 
op MADE IN MIRY, een veel potig onder
steuningstraject voor jonge makers 
in de klassieke muziek.

Ruben De Gheselle & Toon Callier  
 concertprogrammatoren

RUISKAMER 

Gloednieuwe concert-
reeks i.s.m. Voo?uit, 
vol experiment, impro 
en avant-garde avontuur

Minimalistische orgelimpro-
visaties, meditatieve ambient 
of tegendraadse avant-
garde: de wijde wereld van 
Ruiskamer kent geen grenzen. 
Vijf avonden vertoef je in de 
MIRY Concert zaal voor telkens 
een unieke, experimentele 
triple bill. Hoe klinkt kamer-
muziek voor klave cimbel en 
drums en bestaat er zoiets 
als ‘middel eeuwse free impro’ 
of ‘conceptuele doomjodel’? 
In het immer uit dijende woud 
van muzikale genres is er 
nog geen term bedacht voor 
de artiesten die aantreden in 
Ruiskamer. Op de affiche staat 
even eigen zinnig als straf volk, 
zoals Kali Malone, Alvin Curran, 
Steiger en Maria Horn.

Tijdens elk concert nemen 
twee internationaal gelauwerde 
avant-garde artiesten je mee 
op sleeptouw doorheen hun 
universum. Kers op de taart 
is de support, waarbij een 
jonge band – (nog net niet) 
afgestudeerd aan een Vlaamse 
kunsthogeschool – alle ruimte 
krijgt. Dat levert frisse kruis-
bestuivingen en spannende 
hokjessloperij op. 

MADE IN MIRY 

Ondersteuningstraject 
voor jonge durvers in 
klassieke muziek.

Onder deze noemer bundelt 
MIRY Concertzaal de verschil-
lende ondersteunings trajecten 
die haar dagelijkse werking 
voorzien van nieuwe en crea-
tieve humus. Actuele muziek, 
in al zijn facetten en gedaantes, 
vormt een belangrijk onderdeel 
van het DNA van MIRY Concert-
zaal. Inzetten op jonge artiesten 
aan het begin van hun carrière 
is dan weer een andere hoek-
steen van onze werking. Onder 
de vlag MADE IN MIRY komen 
beide speerpunten samen. Een 
eigentijds muzieklabel enerzijds 
met als doel het promoten van 
het werk van jonge muzikanten 
en componisten met daarnaast 
een keur aan residenties waar-
bij MIRY Concertzaal repetitie 
en op name ruimte voorziet aan 
artiesten die een stukje van 
ons eclectische DNA delen. 
Geen beter visitekaartje dan 
een kwalitatieve opname in 
een akoestisch geschikte zaal 
als de onze. De resultaten en 
het – work in progress – van 
deze artiesten helpen we 
vervolgens mee verspreiden 
via onze website, social media 
en gekende streamingdiensten. 

In seizoen 21-22 resulteert 
MADE IN MIRY in nieuwe 
opnames van het Dostojevski 
Kwartet, het energetische 
power-duo STOOM, het Koi 
Collective en pianiste Nour 
Ayadi. MADE IN MIRY komt 
mede tot stand met de steun 
van de Stad Gent. 
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Selini Quartet
Trio Bohémo
Kebyart Ensemble
Chaos String Quartet

€ 19

Selini Quartet
— Programma nog te bepalen

Trio Bohémo
 J. Brahms (1833 - 1897)
 — Pianotrio nr. 3 in c mineur
  F. Liszt (1811 - 1886)
  — Hongaarse rapsodie nr. 12 ‘Carneval de Pest’

Kebyart Ensemble
  I. Stravinski (1882 - 1971)
  — Delen uit de Pulcinella Suite 
  (arr. Kebyart Ensemble)

   G. F. Haas (1953)
   — Saxofoonkwartet
    L. Cohen (1934 - 2016)
    — Pequeño vals vienés (arr. Kebyart Ensemble)

Chaos String Quartet
 L. van Beethoven (1770 - 1827)
 — Strijkkwartet nr. 13 in Bes majeur

 
  

KASK & Conservatorium is 
samen met Gent Festival van 
Vlaanderen trotse partner 
van de European Chamber 
Music Academy, de inter
nationale organisatie die de 
jongste garde kamermuziek
talent koppelt aan leden van 
wereldvermaarde ensembles. 
Uit de strenge selectie 
kwamen vier namen boven
drijven, waaronder twee 
strijkkwartetten, een strijktrio 
en een saxkwartet. Zij breng
en voor u het resultaat van 
hun intensieve masterclas
ses in de vorm van vier mini
concerten. Op de pupiter 
dus geen five easy pieces, 
maar ijzeren repertoire van 
Beethoven, Liszt, Stravinski, 
Haas en Brahms.

European Chamber 
Music Academy
Brahms, Liszt, 
Stravinski & 
Beethoven

Together with the Ghent 
Festival, KASK School of Art 
& Conservatory is a proud 
partner of the European 
Chamber Music Academy, 
the international organization 
that links the youngest guard 
of chamber music talent to 
members of world-renowned 
ensembles. Four names 
emerged from the strict selec-
tion process, including two 
string quartets, a string trio 
and a saxophone quartet. 
You can hear the results of 
their intensive master classes 
in the form of four mini-con-
certs at the MIRY Concert 
Hall. There are no five easy 

pieces on the music stands, 
but a powerful repertoire of 
Beethoven, Liszt, Stravinsky, 
Haas and Brahms.

DO 16.09

ENSEMBLE

19:00

In samenwerking met Gent Festival van Vlaanderen

Selini Quartet © Damian Posse
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Camerata Royal 
Concert gebouw Orchestra:
ensemble

€ 33 (rang 1) /
€ 21 (rang 2)

G. Mahler (1860 - 1911)
— Lied von der Erde
 
   

Gustav Mahler schreef zijn 
Das Lied von der Erde in een 
periode dat het leven hem 
de ene rampspoed na de 
andere voorschotelde. Het 
overlijden van zijn dochtertje, 
een wankele gezondheid en 
kuiperijen op professioneel 
vlak bezwaarden zijn gemoed. 
Desondanks is Das Lied 
geen onverdunde weeklacht. 
We horen verrukking om al 
wat dit aardse bestaan te 
bieden heeft, zij het met een 
besef van vluchtigheid dat er 
een mild, herfstig licht over 
werpt. Onthechting zonder 
opgave, het is een mooie 
ingesteldheid na een aantal 
erg geplaagde concert
seizoenen. Al blijven we 
voorzichtig. De Camerata 
van het Royal Concert
gebouw Orchestra brengt 

u Das Lied von der Erde dan 
ook in een versie van Arnold 
Schönberg, die de symfo
nische dimensie van het 
werk herschaalde naar 
intieme bezetting. Laat ons 
dit jaar even bescheiden 
aan vatten. Met lichte, doch 
moedige tred. 

Camerata Royal 
Concertgebouw 
Orchestra
Mahler – Das Lied 
von der Erde

Gustav Mahler wrote ‘Das Lied 
von der Erde’ at a time when 
life was presenting him with 
one disaster after another. 
The death of his little daughter, 
unstable health and profes-
sional conniving all weighed 
heavily on his mind. Never-
theless, ‘Das Lied’ is no 

undiluted lament. We hear 
rapture for all that this earthly 
existence has to offer, albeit 
with a sense of transience that 
sheds a mild, autumnal light 
over the work. Bringing de-
tachment without surrender, 
it is a handsome attitude after 
a few very troubled concert 
seasons. But we remain cau-
tious. The Camerata of the 
Concertgebouw Orchestra 
bring you ‘Das Lied von der 
Erde’ in a version by Arnold 
Schönberg, who re-scaled the 
symphonic dimension of the 
work to an intimate setting. 
Let us begin this new year 
with humility. With light, 
yet courageous steps. 

VR 24.09

20:30

DIT CONCERT IS
HET OPENINGS CONCERT
VAN HOGENT

In samenwerking met Gent Festival van Vlaanderen

Tsubasa Hori: 
taiko drums, koto & zang
Heleen Van Haegenborgh:
piano
Gilles Vandecaveye: 
piano, keyboards
Kobe Boon: bas
Simon Raman: drums

€ 18 (adk) / € 15 (vvk) /
€ 7 (student)

20:00  – voorprogramma ntb
20:30  – Tsubasa Hori & Heleen Van Haegenborgh
21:15  – pauze
21:30  – Steiger
      

Piano en Taiko drum, oost 
en west. Beide instrumenten 
liggen op ramkoers en zullen 
op het podium van MIRY 
in frontale botsing komen. 
Of toch niet? Wanneer 
Tsubasa Hori en Heleen Van 
Haegenborgh aan het impro
viseren slaan, zijn tijd en 
ruimte van secundair belang. 
Het resultaat is eendracht in 
verrassende klankkleuren en 
ritmische ge drevenheid. Na 
de pauze verandert de toon. 
De herfst is een schijtsei
zoen. Zo klinkt de titel van 
een van de composities van 
Steiger. In MIRY komen ze 
zichzelf gelukkig ongelijk 
geven. Het jeugdige Gentse 
pianotrio bevindt zich al 
enkele jaren in de voorhoede 
van de jazzscene en wordt 
geloofd om hun ‘stugge 
grooves’ en ‘minimalistische 
inkleding’. Het voorprogram
ma wordt verzorgd door 

studenten & alumni van 
het Conservatorium.

Tsubasa Hori & 
Heleen Van 
Haegenborgh / 
Steiger 
Ruiskamer I

The piano and the Japanese 
Taiko drum: two instruments 
seemingly set on a collision 
course. Their encounter on 
the MIRY stage could be 
a head-on collision. Or not? 
When Hori Tsubasa and 
Heleen Van Haegenborgh 
improvise, time and space 
are of secondary importance. 
The result is unity in surpris-
ing timbres and rhythmic 
drive. After the break, the 
tone changes. Autumn is a 
Crappy Season is the title of 
one of Steiger’s compositions. 

In MIRY, happily enough, 
they prove themselves quite 
wrong. The youthful Ghent-
based piano trio has been at 
the forefront of the jazz scene 
for several years, applauded 
for their ‘tough grooves’ 
and ‘minimalistic phrasing’. 
The supporting programme 
is provided by students 
of the Conservatory.

WO 06.10

ENSEMBLE

20:00

In samenwerking met Kunstencentrum Voo?uit

Heleen Van Haegenborgh © Sofie Deboutte Tsubasa Hori © Stef Keynen

ENSEMBLE
VOCAAL 

Camerata Royal Concertgebouw Orchestra  
©Hans vander Woerd
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€ 18 (adk) / € 15 (vvk) /
€ 7 (student)

20:00  – voorprogramma Elizabeth Klinck
20:30  – Pak Yan Lau 
21:15  – pauze
21:30  – Sarah Davachi

Toypiano’s, metalen objecten 
allerhande en elektronica. 
Ziedaar het instrumentarium 
van de Brusselse under
groundnomade Pak Yan 
Lau en haar ensemble. 
Was de fascinatie voor na
tuurlijke boventonen reeds 
het uitgangspunt van een 
vorig miniatuurproject, in 
‘Bakunawa’ blaast ze haar 
ritualistische klankbellen 
op tot iets waar een voltallig 
MIRYpubliek in past. Daar
na is het de beurt aan 
de Canadese componiste, 
klankkunstenaar en pianist 
Sarah Davachi. Davachi’s 
compositorische praktijk 
combineert vintage analoge 
synthesizers met de klank 
van akoestische instrumen
ten. ‘Een hybride van Eliane 
Radigue en Terry Riley’ 

schreef het in Seattle 
gevestigde nieuwsblad 
The Stranger. Of ‘Like 
Brian Eno at his solo best’ 
kopt Pitchfork.

Pak Yan Lau / 
Sarah Davachi 
 Ruiskamer II

Toy pianos, metal objects of all 
kinds, and electronics. See here 
the instruments of the Brussels 
underground nomad Pak Yan 
Lau and her ensemble. Where 
the fascination for natural 
overtones was the starting 
point for a previous miniature 
project, in Bakunawa, she 
enlarges her ritualistic sound 
bubbles into something that 
a MIRY full house can fit into. 
Then it is the turn of the 
Canadian composer, sound 
artist and pianist Sarah 
Davachi. Davachi combines 

vintage analog synths with 
the sound of acoustic instru-
ments. ‘A hybrid of Eliane 
Radigue and Terry Riley 
according to Seattle based 
newspaper The Stranger. 
Or ‘Like Brian Eno at his solo 
best’ highlights Pitchfork.

DO 07.10

20:00

In samenwerking met Kunstencentrum Voo?uit

Yekwon Sunwoo: piano

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

W. A. Mozart (1756 - 1791)
— Fantasia in d mineur K397
— Fantasia in c mineur K475
— Sonata nr. 8 in a mineur K310
— Rondo in a mineur K511
 F. Chopin (1810 - 1849)
 — Chopin Scherzi nrs. 1-4
 

Akkoord, Mozart hield van 
grapjes en Chopin schreef 
vier scherzi, een genre waar
bij we volgens de handboe
ken niet zelden op wat humor 
mogen rekenen. Toch is dit 
concert allesbehalve een 
grap. Niet minder dan zeven 
van de acht stukken staan in 
mineur toonaarden. Zo licht
voetig als Mozart soms uit de 
hoek kan komen, zo zwaar
moedig klinken de twee fan
tasieën, de achtste sonate en 
het getroebleerde rondo. Bij 
Chopin komt de tragiek na
tuurlijker. Zijn vier scherzi 
zijn van een stormachtige en 
zelfs demonisch genoemde 
virtuositeit. Oogverblindend 
is trouwens ook de gouden 
medaille rond de nek van de 
ZuidKoreaanse pianist 
Yekwon Sunwoo, onder 
wiens handen dit tweeluik tot 
leven komt. Het blinkende 
kleinood hield hij over aan 

zijn deelname aan de Van 
Cliburn International Piano 
Competition. En u raadt het 
al, met zo’n prestigieus ere
teken valt evenmin te lachen. 
Met zijn komst en zijn koddige 
gewoonte om in elke stad 
die hij aandoet Phosoep 
te eten des te meer.

Yekwon Sunwoo
 Mozart & Chopin

Agreed, Mozart liked jokes 
and Chopin wrote four scherzi, 
a genre in which, we can often 
count on some humour, at least 
according to the manuals. 
Yet this concert is anything 
but a joke. No fewer than seven 
of the eight pieces are in minor 
keys. The two fantasies, the 
eighth sonata and the troubled 
rondo are as melancholic as 
Mozart can be light-hearted. 
With Chopin, the tragedy 

comes naturally. His four 
scherzi are of a stormy and 
even demonic virtuosity. 
The gold medal around the 
neck of South Korean pianist 
Yekwon Sunwoo, under whose 
hands this diptych comes to 
life, is also dazzling. This shin-
ing gem was for his perfor-
mance at the Van Cliburn 
International Piano Compe-
tition. As you may have 
guessed, such a prestigious 
honour is also no laughing 
matter. His arrival and even 
his droll habit of eating Pho 
soup in every city he visits 
make it all the more earnest.

WO 13.10

KLAVIER

20:00

T

Sarah Davachi © Qu Junktions

Yekwon Sunwoo © Carolyn Cruz

Pak Yan Lau © Laurent Orseau

ENSEMBLE
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Lucie Horsch: blokfluiten
Thomas Dunford: luit

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

J.S. Bach (1685 - 1750)
— Suite BWV 997 
 J.S. Bach (1685 - 1750)
 — Cello Suite nr. 1 BWV 1007
  I. Yun (1917 - 1995)
  — Chinese Pictures
   D. Castello (1602 - 1631)
   — Sonata seconda
    J.A. Dalza (… - 1508)
    — Intabulatura de lauto 
     Benjamin Windelinckx
     — Creatie
      F. Couperin (1668 - 1733)
      — Le Rossignol en Amour
       C. Debussy (1862 - 1918)
       — Syrinx
        A.D. Philidor (1726 - 1795)
        — Sonate in d mineur
         L. Berio (1925 - 2003)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 —	Gesti,	sequenza	voor	blokfluit

Gegeven: Lucie en Thomas 
zijn topmuzikanten. Samen 
zijn ze amper de helft zo oud 
als de ook al redelijk jonge 
MIRY Concertzaal. Vraag: 
Zijn ze er welkom? Antwoord: 
Reken maar. Jantje en Mieke 
(die andere helden van het 
lagere schoolvraagstuk) 
kunnen aan het palmares 
van Lucie Horsch en Thomas 
Dunford immers nog een 
puntje zuigen. De blok
fluitiste won nog maar pas 
de Nederlandse Muziekprijs 
2020, terwijl haar collega 
door BBC Magazine de Eric 
Clapton van de luit werd 
genoemd. Op hun programma 
heel wat oude muziek, zij 
het met uitstapjes. Debussy’s 
Syrinx en Luciano Berio’s 
Gesti zijn uitdagende hoek
stenen van de moderne 

solofluitliteratuur. Benieuwd 
hoe de creatie van Benjamin 
Windelinckx, student com po
sitie aan het Conserva to rium 
Gent, daar tegenop zal wegen!

Lucie Horsch & 
Thomas Dunford
 Bach, Couperin,
 Debussy &
 Windelinckx

It is a given: Lucie and Thomas 
are top musicians. Together 
they are barely half as old as 
the fairly young MIRY Concert 
Hall. Are they welcome there? 
Answer: You bet they are! After 
all, Jantje and Mieke (the other 
heroes of the day) might learn a 
thing or two from Lucie Horsch 
and Thomas Dunford. The 
recorder player recently won 
the 2020 Dutch Music Prize, 
while BBC Magazine referred 

to her colleague as the Eric 
Clapton of the lute. Their pro-
gramme includes lots of early 
music, with some detours. 
Debussy’s Syrinx and Luciano 
Berio’s Gesti are challenging 
cornerstones of modern solo 
flute literature. We are curious 
how the creation from the com-
position class of the Conser va-
tory will weigh in against this!

DI 19.10

20:00

Deborah Cachet: sopraan
Sofie	Vanden	Eynde:	
theorbe

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

Anoniem 
— j’avais cru qu’en vous aymant 
 R. de Visée (1650 - 1725)
 — Suite in a mineur
 — Suite in g mineur
 — Suite in D majeur
  M.A. Charpentier (1643 - 1704)
  — A laisser moi rêver 
  — O pres du feu on fait l’amour
  — Non, non je ne l’aime plus 
   S. Le Camus (1610 - 1677) 
   — Amour cruel Amour
   — Laissez durer la nuit 
    M. Lambert (1610 - 1696)
     — Ombre de mon amant 
     — Vos me pris chaque jour 
      J. Chabanceau de la Barre (1592 - 1678) 
      — Allez Bergers dessus l’herbette
       E. Moulinié (1599 - 1669)
	 	 	 	 	 	 	 –	Enfin	la	beauté	que	j’adore	

Deborah Cachet heeft haar 
naam niet gestolen. Dat vond 
ook het vermaarde tijdschrift 
Gramophone dat haar on
langs nog bedacht als ‘een 
bijzonder bekoorlijke sop
raan met veel zelfvertrou
wen’. De gelauwerde luitiste 
en theorbiste Sofie Vanden 
Eynde kan gelukkig ruim
schoots tegenwicht bieden. 
Samen brengen ze de illuste
re chambre blue van markie
zin Catherine de Rambouillet 
tot leven. Franse verfijning 
ten top! Dit salon was aan 
het begin van de zeventiende 
eeuw immers een belangrijke 
Parijse ontmoetingsplek 
voor politici en artistiekelin
gen. Naast literatoren als 
Malherbe en madame de 
Sévigné lieten zich in muzi
kale hoek verschillende 
componisten opmerken. 
Charpentier, Lambert, 
Marais en SainteColombe 

om er slechts enkelen 
te noemen.

Deborah Cachet
& Sofie  
Vanden Eynde
 De Visée,
 Charpentier, 
 Le Camus &
 Moulinié

Deborah Cachet did not steal 
her name. That was also the 
opinion of the renowned maga-
zine Gramophone, which re-
cently found her ‘an exception-
ally charming soprano with 
a lot of self-confidence’. The ac-
claimed lutist and theorist Sofie 
Vanden Eynde fortunately 
offers ample counterbalance. 
Together, they bring Marquise 
Catherine de Rambouillet’s 
illustrious Chambre Bleue to 
life. French refinement at its 

best! After all, in the early 
seventeenth century, this salon 
was an important Parisian 
meeting place for politicians 
and artists. In addition to 
such writers as Malherbe and 
Madame de Sévigné, various 
composers were noticed in 
the music world: Charpentier, 
Lambert, Marais and Sainte-
Colombe, to name but a few.

WO 27.10

VOCAAL 

20:00

Deborah Cachet & Sofie Vanden Eynde 
© Laura D’Halleweyn

Lucie Horsch © Dana van Leeuwen

ENSEMBLE 
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Als MIRY Concertzaal en 
Symfonieorkest Vlaanderen 
iets delen is het wel het 
besef dat de toekomst bij 
de jeugd ligt. Het symfonisch 
jeugdorkest SOV Young 
voegt de daad bij het woord. 
Begin november houden 
deze jongelingen tussen 
de 14 en 20 in onze zaal 
de eerste van hun twee jaar
lijkse repetitievierdaagses, 
bijgestaan uiteraard door 
de ervaren musici van Sym
fonie orkest Vlaanderen. Als 
klap op de vuurpijl puren ze 
uit alle pret en hard werk een 
gratis publiek concert, deze 
keer met een programma van 
NoordEuropese componis
ten. Meer bepaald vormen 
de nationaliteiten van Grieg, 
Atterberg en Sibelius de 
antwoorden op volgende 

drie vragen: Wat heeft het 
publiek nodig? Wat vergt 
het van de spelers? Wat is 
‘einde’ in het Frans?  
(’n oor – zweet – fin)

SOV Young
 Grieg, Atterberg,
 Sibelius

One thing that the MIRY 
Concert Hall and the Flanders 
Symphony Orchestra have in 
common is the realization that 
the future lies with young 
people. The SOV Young sym-
phonic youth orchestra puts 
the theory into action. In early 
November, these 14 to 20-year-
olds will hold the first of their 
two annual four-day rehearsal 
sessions in our concert hall, 
assisted of course by the ex-
perienced musicians of the 
Flanders Symphony Orchestra. 
To top off all the fun and hard 

work, they will be giving a free 
public concert, this time with a 
programme of composers from 
northern Europe. 

ZO 07.11

GASTEN 
SOV Young: orkest
Martijn Dendievel:
dirigent

gratis

E. Grieg (1843 - 1907)
— Peer Gynt, selectie
 K. Atterberg (1887 - 1974)
 — Symfonie nr. 4, Op. 24
  J. Sibelius (1865 - 1957)
  — Karelia Suite

in samenwerking met Symfonieorkest Vlaanderen

€ 5

Tussen 8 en 12 november 
organiseren de verschil
lende afstudeerrichtingen 
en disci plines van KASK 
& Conservatorium een 
projectweek. Deze week 
biedt de studenten de kans 
om deel te nemen aan activi
teiten die jaar of discipline 
overschrijdend zijn en zich 
in een bepaalde materie te 
verdiepen aan de hand van 
workshops, gastsprekers en 
samenwerkingen met externe 
partners. Het resultaat van 
deze zoektocht tonen ze op 
11 en 12 november.

Ensembles van 
KASK & 
Conservatorium

From November 8 to 12 
the various disciplines of 
KASK & Conservatorium 
organise a project week. 
This week offers students 
the opportunity to take part 
in activities that go beyond 
the boundaries of their normal 
program and encourages 
them to participate in work-
shops, collaborations with 
external partners. The result 
of their quest will be shown 
on 11 and 12 November.

20:00

DO 11.11 
VR 12.11

CONSERVATORIUM OP SCÈNE

SOV Young
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STOOM MAAKT DEEL UIT
VAN HET MADE IN MIRY 
PROGRAMMA 2021-2022.

Primož	Sukič:	gitaar
Pieter-Jan Vercammen:
gitaar
Tim Courtyn: gitaar

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

C. Guiraud (1981)
— Casvités Stellis 
 J. Broekman (1985)
  — Door andere handen

 

Tim Courtyn en PieterJan 
Vercammen hebben nog 
maar net hun nieuw gitaar
duo STOOM opgericht of ze 
laten zich al vervoegen door 
Primož Sukič. Een modern 
huwelijk noem je zoiets. 
Ook componist Christophe 
Guiraud, van wie het trio het 
werk Casvités Stellis creëert, 
brengt onverwachte en mo
gelijk explosieve elementen 
samen onder één dak. Aan 
de ene kant van het bed: 
verfijnd Frans contrapunt uit 
de veertiende eeuw, de zoge
heten Ars Subtilior; aan de 
andere: radicale noise. Het 
gevolg is een spookachtige 
spectrale blend van achttien 
snaren. Als pendant brengt 
het trio het ritmisch gedreven 
Door andere handen van 
Jesse Broekman. En bij 

zoveel elektroakoestisch 
spektakel doen ze wellicht 
best allemaal even hun 
ring uit.

STOOM & 
Primož Sukič
 Guiraud &
 Broekman

Tim Courtyn and Pieter-Jan 
Vercammen had only just 
formed STOOM, their new 
guitar duo, when they were 
joined by Primož Sukič. We 
would call this a modern mar-
riage. Composer Christophe 
Guiraud, whose work Casvités 
Stellis is brought to life by the 
trio, likewise brings together 
unexpected and possibly explo-
sive elements. On one side of 
the marriage is refined French 
counterpoint from the 14th 

century, the so-called Ars 
subtilior; on the other, radical 
noise. The result is a haunting, 
spectral blend of 18 strings. 
As a counterpart, the trio 
moreover presents the rhyth-
mically driven ‘Through Other 
Hands’, by Jesse Broekman. 
With so much electro-acoustic 
spectacle, they should probably 
all take off their rings.

MA 22.11

20:00

ENSEMBLE 
Anna Maria Friman: stem
Linn Andrea Fuglseth: stem
Jorunn Lovise Husan: stem

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

Al van oudsher speelt 
muziek een grote rol binnen 
het familiale gebeuren. 
Bij uitstek wiegeliedjes, 
hymnen en psalmen vormen 
een culturele navelstreng die 
de mens troost biedt en hem 
verbindt met zijn verleden als 
groepsdier. Voor dit concert 
legde Trio Mediaeval het 
oor te luister bij het folk
loristische patrimonium 
van Noorwegen en dat 
van de vaak wat vergeten 
Zweedse gemeenschap in 
Estland. Met eigen arran
gementen en ornamenten 
voegen de dames een 
nieuwe laag vocaal vernis 
toe aan dit repertoire en 
omringen het liefdevol met 
sferische composities van 
vandaag. Een knoop van 
bloedlijnen, een wirwar 
van stemmen, een kluwen 
van troost: Solacium.

Trio Mediaeval
 Solacium – 
 Scandinavische
 volksmuziek

From ancient times, music has 
played a major role in family 
life. Lullabies, hymns and psalms 
form an important cord that 
comforts people and connects 
them with their past. For this 
concert, Trio Mediaeval listened 
to the folkloric patrimony of 
Norway and that of the often 
somewhat forgotten Swedish 
community in Estonia. With 
their own arrangements and 
ornaments, the ladies add 
a new layer of vocal varnish 
to this repertoire and lovingly 
surround it with spherical com-
po sitions of today. A knot of 
bloodlines, a muddle of voices, 
a shroud of comfort: Solacium.

DO 25.11

VOCAAL

20:00

STOOM

Trio Mediaeval © Havard Lotsberg
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Bart Van Reyn: dirigent
Solisten van Brussels
Philharmonic
Vlaams Radiokoor

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

G. Mahler (1860 - 1911)
— Des Knaben Wunderhorn: 
XII. Urlicht  
(arr. C. Gottwald)

M. Spoliansky (1898 - 1985)
— Alles Schwindel
E. Schulhoff (1894 - 1942)
— Suite dansante en jazz, 
WV 98

F. Schreker (1878 - 1934)
— Gesang der Armen 
im Winter

K. Weill (1900 - 1950)
— Marie Galante
— Youkali
M. Spoliansky (1898 - 1985)
— L’heure Bleue
A. Mahler (1879 - 1964)
— Die stille Stadt  
a capella  
(Arr. C.Gottwald)

I. Weber (1903 - 1944)
— Ich wandre durch 
Theresienstadt

H. Eisler (1898 - 1962)
— Der Graben 
(Arr. S. Malzew)

E. Bloch (1880 - 1959)
— From Jewish Life:  
I. Prayer

V. Ullman (1898 - 1944)
— Fünf Liebeslieder  
Op.26: II. Am Klavier

I. Weber (1903 - 1944)
— Wiegala
A. Strauss (1902 - 1944)
— Ich weiß bestimmt,  
ich werd Dich wiedersehn 
(Arr. M. Zorman)

C. S. Taube (1897 - 1944)
— Ein jüdisches Kind
G. Klein (1919 - 1945)
— Lullaby 
G. Mahler (1860 - 1911)
— Symfonie Nr. 5 in cis 
mineur: IV. Adagietto, 
“Im Abendrot”

In 1938 werd in Düsseldorf 
de tentoonstelling Entartete 
Musik georganiseerd. 
Ze maakte deel uit van een 
breed georchestreerde laster
campagne van de nazi’s 
tegen alle vormen van zoge
zegd ontaarde kunst, waar
van de NSDAP meende dat ze 
schadelijk kon zijn voor de 
Duitse samenleving. Had de 
componist het verkeerde ras 
of de verkeerde politieke 
voorkeur, dan riskeerde hij of 
zij gemarginaliseerd of zelfs 
vervolgd te worden. Soms 
bleken ook stijlelementen een 
steen des aanstoots. Met 
name de modernistische 
toonspraak werd als inferieur 
gezien aan de Duitse klassie
ke traditie en spoorde niet 
met de partijideologische 
opvattingen omtrent 

beschaving en evolutie. 
Het Vlaams Radiokoor brengt 
een greep uit dit verboden 
patrimonium, muziek van 
componisten die helaas niet 
allemaal de concentratie
kampen hebben overleefd…

Vlaams Radiokoor
 Mahler, Weill,
 Weber, Eisler &
 Bloch 

In 1938, the Entartete Musik 
exhibition was held in Düsseldorf. 
It was part of a widely orches-
trated Nazi smear campaign 
against all forms of what they 
called Degenerate Art, which 
the NSDAP claimed could be 
harmful to German society. 
If a composer was of the wrong 
race or political affiliation, 
he or she risked being margi-
na lized or persecuted. Stylistic 
elements also proved to be a 

factor. In particular, modernist 
tonal language was seen as 
inferior to the German classi-
cal tradition and inconsistent 
with the party ideology of civi-
lization and evolution. The 
Flemish Radio Choir presents 
a selection from this then-for-
bidden patrimony, not all of 
whose composers survived 
the concentration camps.

ZA 27.11

20:00

VOCAAL 

In samenwerking met Vlaams Radiokoor

Vincent van Amsterdam:
accordeon

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

V. Solotarjov (1942 - 1975)
— Kamersuite
 D. Manneke (1939)
 — Tombeau pour Ton de Leeuw
  B. Bongers (1987)
  — Aardverschuivingen
   Student compositie KASK & Conservatorium
   — creatie
    E. Grieg (1843 - 1907)
    — Holberg Suite Op.40
     S. Goebaidoelina (1931)
     — De Profundis
      J.S. Bach (1685 - 1750)
      — Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 
      — Chaconne BWV 1004 
      (arr. Busoni/Lips/van Amsterdam)

Accordeon werd Vincent van 
Amsterdam met de paplepel 
ingegeven. Een dertigtal jaar 
later geldt de Nederlander 
als een onvermoeibaar pleit
bezorger voor het instrument 
en zijn veelzijdige repertoire. 
Het verschil tussen de ietwat 
nostalgische suites van 
Vladislav Solotarjov en Edward 
Grieg enerzijds, en het chtoni
sche cluster geweld van Sofia 
Goebaidoelina’s De Profundis 
anderzijds, kan dan ook amper 
groter zijn. Dat een vleugje 
Bach op accordeon niet 
mis staat, weten we sinds de 
passages van Philippe Thuriot 
in MIRY natuurlijk al langer. 
Uit eigen land brengt van 
Amsterdam ten slotte com
ponisten Daan Manneke en 
Bianca Bongers mee, al ge
tuigt de spreidstand tussen 
beide klankidiomen eens te 
meer van het enorme bereik 
van dit bijzondere instrument.

Vincent van 
Amsterdam
 Bach, 
 Goebaidoelina & 
 Grieg

Vincent van Amsterdam seems 
to have been born holding an 
accordion. Some thirty years 
later, the Dutchman is a tire-
less advocate of the instru ment 
and its varied repertoire. 
The difference between the 
somewhat nostalgic suites 
by Vladislav Solotarjov and 
Edward Grieg on the one hand, 
and the chthonic cluster vio-
lence of Sofia Gubaidulina’s 
De Profundis on the other 
could hardly be greater. That 
a touch of Bach on accordion 
is not out of place is something 
we have of course known at 
MIRY, ever since Philippe 
Thuriot first performed here. 

Finally, from his home country, 
Van Amsterdam brings along 
composers Daan Manneke and 
Bianca Bongers, and the range 
between the two sound idioms 
once again testifies to the 
enormous diversity of this 
exceptional instrument.

W0 01.12

KLAVIER

20:00

Vlaams Radiokoor © Wouter Van Vaerenbergh

Vincent van Amsterdam © Marco Borggreve
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Eric Thielemans: percussie
Oren Ambarchi: 
elektrische gitaar
Charlemagne Palestine:
piano

€ 20 (adk) / € 17 (vvk) /
€ 7 (student)

20:00 – voorprogramma 
20:30 – Eric Thielemans & Oren Ambarchi
21:15 – pauze
21:30 – Trio Thielemans, Ambarchi & Charlemagne Palestine

Dat Antwerps percussionist 
en drummer Eric Thielemans 
van vele markten thuis is, 
zou een understatement zijn. 
Met klassiek getrainde oren 
en handen mepte hij zich 
een eigen weg doorheen 
jazz, klassiek, improvisatie 
en muziektheater. In deze 
Ruiskamer laat hij zich ver
voegen door twee even veel
zijdige figuren. Eerst is het 
de beurt aan gitaargevaar 
en vraatzuchtige muzikale 
ontdekkingsreiziger Oren 
Ambarchi. Na de pauze stapt 
ook pianist en performer 
Charlemagne Palestine het 
podium op. Een generatie
genoot van artiesten als 
Steve Reich, Philip Glass 
en Terry Riley zijnde, laat 
Palestine zich kennen 
als een ‘quirky minimalist’. 

Gedrieën brengen zij een 
muzikaal eresaluut aan de 
in 2017 overleden elektronica
pionier Mika Vainio. De live
plaat die Thielemans en 
Palestine enige jaren geleden 
met hem opnamen in Les 
Ateliers Claus wordt in 
MIRY op nieuw tot klinken 
gebracht. Het voorpro
gramma wordt verzorgd 
door studenten en alumni 
van het Conservatorium.

Eric Thielemans, 
Oren Ambarchi & 
Charlemagne 
Palestine
 Ruiskamer III

Saying that Antwerp-based 
percussionist and drummer 
Eric Thielemans is at home 
in many markets would be 
an understatement. With his 

classically trained ears and 
hands, he burst his own way 
through jazz, classical, impro-
visation and musical theatre. 
Tonight, he is joined by two 
equally versatile figures. First 
is the turn of guitar phenome-
non and voracious musical 
explorer Oren Amarchi. After 
the break, pianist and per-
former Charlemagne Palestine 
also enters the stage. A contem-
porary of such artists as Steve 
Reich, Philip Glass and Terry 
Riley, Palestine is known as a 
‘quirky minimalist’. The three 
will perform a musical tribute 
to electronics pioneer Mika 
Vainio, who died in 2017. The 
live album that Thielemans 
and Palastine recorded with 
him a few years ago in Les 
Ateliers Claus will be per-
formed once again at MIRY.

ENSEMBLE

20:00

In samenwerking met Kunstencentrum Voo?uit

WO 08.12

gratis

Studenten uit de instrument, 
kamermuziek en zangklassen 
van KASK & Conser va torium 
brengen de klinkende resulta
ten van hun werk in de voor
bije maanden. Onder tussen 
zijn de klasconcert weken een 
jaarlijkse traditie geworden 
en een hoogtepunt voor vele 
studenten. Dit seizoen is 
intensiever dan ooit. Met twee 
concerten per dag en maar 
liefst negentien klassen 
die zich presenteren, mag 
u verzekerd zijn van een 
gevarieerd aanbod jong 
en talent rijk geweld in 
dit semester.

Wintersounds

Students from the instrument, 
chamber music and singing 
classes of KASK & Conserva-
torium present the sonorous 
fruits of their labours of the 
past few months. Meanwhile, 
the class concerts have become 
an annual tradition and a 
highlight in the academic year 
for many students. This season 
is more intensive than ever. 
With two concerts a day and no 
less than nineteen classes pre-
senting themselves, you can be 
assured of a varied range of 
young talents in this semester.

16:00 –
18:00
20:00

CONSERVATORIUM OP SCÈNE

13.12 
— 24.12

Charlemagne Palestine © Agnes Gania

Manuel Lorenzo Valentín © Jordi Coppers
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Marlies Debacker: piano
GAME: ensemble

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

De Belgische Marlies 
Debacker mag je met recht 
en reden een muzi kale 
duizendpoot noemen. 
Ze is actief als hedendaags 
klassiek muzikante met haar 
Trio Abstrakt, maakt deel 
uit van het improvisatie
collectief IMPAKT, doceert 
improvisatie aan de HFMT 
Köln, concerteert als freejazz 
pianiste en neemt de rol van 
curator op bij het Platform 
Nicht Dokumentierbarer 
Ereig nisse. Op vraag van 
GAME, het Ghent Advanced 
Master Ensemble, zakt ze 
nu naar Gent af om er met 
hen een concertprogram ma 
te cocureren. Tijdens een 
driedaagse workshop 
neemt ze de studenten op 
de vleugels van haar veel
zijdige praktijk mee in een 

klankuniversum dat schip
pert tussen geïmproviseerde 
en gecom poneerde muziek.

GAME & 
Marlies Debacker

Marlies Debacker can rightly 
be called a Belgian musical 
jack-of-all-trades. She is active 
as a contemporary classical 
musician with her Trio Abstrakt, 
is a member of the IMPAKT 
improvisation collective, teaches 
improvisation at Cologne’s 
HFMT University of Music, 
performs as a free jazz pianist 
and assumes the role of curator 
with the Platform Nicht Doku-
mentierbarer Ereignisse (Plat-
form of Non-documentable 
Events). At the request of 
GAME, the Ghent Advanced 
Master Ensemble, she now 
comes to Ghent to co-curate a 
concert programme with them. 

During a three-day workshop, 
she will take students on the 
wings of her versatile practice 
into a sound universe that 
hovers between improvised 
and composed music.

ENSEMBLE

20:00

DO 23.12

Marlies Debacker © Rebecca Ter Braak
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Alexander Ullman: piano

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

O. Gibbons (1583 - 1625)
– 3 short pieces
 M. Ravel (1875 - 1937)
 – Pavane pour une infante défunte
  C. Franck (1822 - 1890)
  – Prelude, Chorale & Fugue
   A. Pärt (1935)
   – Partita op. 2
    F. Liszt (1811 - 1886)
    – Pianosonate in b mineur

 

U hoeft niet alles te geloven 
wat in de kranten staat, maar 
als ze in groten getale een
drachtig de lof zingen van 
een zekere pianist zal er toch 
wel iets van aan zijn. Zulks is 
het geval voor Alexander 
Ullman. Met zijn technische 
volmaaktheid en indrukwek
kend kleurenpalet veroverde 
hij een plek in heel wat melo
mane harten. Als winnaar 
van het jongste Inter natio
naal Franz Liszt Piano
concours brengt hij in MIRY 
Concertzaal diens duivelse 
pianosonate. Retoriek, 
drama, pathos, zangerig
heid… dit stuk heet niet voor 
niets een hoeksteen van de 
pianoliteratuur. Met César 
Francks architecturale mees
terwerk Prelude, Chorale & 
Fugue is het evenwicht an
derzijds verzekerd. Enkele 
meer intieme werken van 
Ravel, Pärt en Gibbons 

voorzien deze twee vinger
vlugge monsters van zachte 
stootkussentjes. 

Alexander Ullman
Ravel, Franck & 
Liszt

We don’t have to believe every-
thing we read in the newspapers, 
but if they they all seem to be 
singing the praises of a certain 
pianist, there must be some-
thing to it. Such is the case with 
Alexander Ullman. With his 
technical perfection and im-
pressive colour palette, he has 
won a place in many a melo-
manic heart. As the winner 
of the latest International 
Franz Liszt Piano Competition, 
he will be performing Liszt’s 
devilish piano sonata in the 
MIRY Concert Hall. Rhetoric, 
drama, pathos, melodiousness 

– it is not for naught that this 
piece is considered a corner-
stone of piano literature. With 
César Franck’s architectural 
masterpiece ‘Prelude, Chorale 
& Fugue’, on the other hand, 
a balance is assured. A few 
more intimate works by Ravel, 
Pärt and Gibbons fortunately 
keep the finger pads soft on 
these quick hands.

MA 10.01

KLAVIER

20:00

DIT CONCERT IS  
HET NIEUWJAARSCONCERT
VAN HOGENTAlexander Ullman © Kaupo Kikkas
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Christopher Otto: viool
Austin Wulliman: viool
John Pickford Richards:
altviool
Jay Campbell: cello

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

Rodericus (14e eeuw)
- Angelorum Psalat
 J. L. Adams (1953)
 - The Wind in High Places
  C. Iannotta (1983)
  - Dead wasps in the jam-jar (iii)
   W. Rihm (1952)
   - Strijkkwartet nr. 3

Hey, Kronos en Arditti, the
re’s a new kid on the block. 
‘Our leading newmusic 
foursome’, zo werd JACK 
onlangs nog genoemd door 
een journalist van de New 
York Times. Net als voor
noemde kwartetten, bij wie 
de leden overigens in de leer 
waren, neemt het ensemble 
een rol op als pleitbezorger 
van klassieke muziek van 
vandaag. In The Wind in 
High Places van John Luther 
Adams verwordt het kwartet 
tot een grote eolische harp, 
waarin een etherisch spel 
van natuurlijke harmonieken 
en open snaren ontstaat. 
Clara Iannotta’s Dead Wasps 
heeft een gelijkaardige 
atmos ferische invalshoek, 
al snijden de texturen meer 
in het vel dan het vriendelijke 

briesje dat eraan voorafging. 
Alle expressieve registers 
gaan ten slotte open in 
Wolfgangs Rihms bekende 
derde strijkkwartet, mild 
afgekruid met een paar nos
talgische blikken richting de 
muziek van Gustav Mahler.

JACK Quartet
Iannotta, 
Adams & Rihm

Hey, Kronos and Arditti, 
there’s a new kid on the block. 
JACK was recently described 
as ‘our leading new-music 
foursome’ by a New York Times 
critic. Like the aforementioned 
quartets, with whom JACK 
members apprenticed, the 
ensemble takes on the role of 
advocates for classical music 
today. With The Wind in High 
Places by John Luther Adams, 
the quartet turns into a large 

aeolian harp, in which an 
ethereal play of natural har-
monics and open strings 
emerges. Clara Iannotta’s 
‘Dead Wasps’ has a similar 
atmospheric approach, al-
though the textures cut more 
into the skin than the gentle 
breeze that preceded it. All 
expressive registers are ulti-
mately opened in Wolfgang’s 
Rihm’s famous 3rd String 
Quartet, mildly seasoned with 
a few nostalgic glances towards 
the music of Gustav Mahler.

W0 19.01

20:00

ENSEMBLE

DIT CONCERT IS 
HET NIEUWJAARSCONCERT VAN 
KASK & CONSERVATORIUM

€ 35

The King’s Singers vertegen
woordigen al meer dan vijftig 
jaar de gouden standaard in 
a capella zingen, en dat op 
de grootste podia ter wereld. 
Ze staan bekend om hun 
ongeëvenaarde techniek 
en veelzijdigheid, waarbij 
ze zowel putten uit het rijke 
erfgoed van de groep als uit 
hun pioniersgeest om origi
nele werken en samenwer
kingsverbanden te creëren. 
The King’s Singers werden 
opgericht in 1968, toen zes 
recente koorzangers van het 
King’s College in Cambridge 
een concert gaven in de 
Londense Queen Elizabeth 
Hall. Toevallig bestond de 
groep uit twee contrateno
ren, een tenor, twee baritons 
en een bas; de groep heeft 
deze samenstelling sinds dat 
debuut behouden. Voor MIRY 
Concertzaal stellen ze een 
gevarieerde affiche samen 

met oude muziek, nieuwe 
muziek en close harmony. 
Een vleugje humor zal daar
bij zeker niet ontbreken.

The King Singers

For over fifty years, The King’s 
Singers have represented the 
gold standard in a cappella 
singing on the world’s greatest 
stages. They are renowned for 
their unrivalled technique and 
versatility, drawing on the 
group’s rich heritage, as well as 
their pioneering spirit to create 
original works and collabora-
tions. The King’s Singers were 
formed in 1968, when six 
recent choristers from King’s 
College, Cambridge, gave a 
concert at London’s Queen 
Elizabeth Hall. By chance, the 
group consisted of two counter-
tenors, a tenor, two baritones 
and a bass; the group has 

maintained this composition 
since that debut. For the MIRY 
Concert Hall, they have put 
together a varied bill of old 
music, new music and close 
harmony. A touch of humour 
will not be missing at all.

VR 21.01

20:00

In coproductie met Armonia Trovata In samenwerking met SMOG 

JACK Quartet © Beowulf-Sheehan

GASTEN
VOCAAL

The King Singers © Rebecca Reid
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gratis

Zemlinsky String Quartet: strijkkwartet
Gents Madrigaalkoor: koor
Symfonieorkest Vlaanderen: orkest 

22.01 – 23.01  10:00  Tweede ronde met piano
25.01 – 27.01  20:00  Halve	finale	met	Zemlinsky	String	Quartet	en	Gents	Madrigaalkoor
29.01      20.00  Finale met Symfonieorkest Vlaanderen

De International Clarinet 
Competition Ghent is aan 
haar vijfde editie toe. Er 
boden zich iets meer dan 
tweehonderd internationale 
kandidaten aan waaruit een 
internationale jury vijfenzes
tig effectieve deelnemers 
koos voor deelname. De jury, 
voorgezeten door Gunther 
Broucke, intendant van het 
Brussels Philharmonic, be
staat uit de absolute top van 
de klarinetwereld (solisten 
en pedagogen) en zal de 
kandidaten in vier ronden 
beoordelen. De eerste twee 
verlopen binnenskamers, 
voor de laatste twee stelt 
MIRY Concertzaal zijn 
podium ter beschikking. 

U, het publiek, bent welkom 
om mee te komen wikken en 
wegen. Wie weet inspireert 
uw applaus de jury tot een 
extra punt voor uw lieveling. 
Helemaal alleen staan de 
solisten er trouwens niet 
voor. De halve finalisten 
spelen onder andere met 
het Zemlinsky String Quartet, 
de finalisten treden op 
met het Symfonieorkest 
Vlaanderen

International 
Clarinet 
Competition 

The International Clarinet 
Competition Ghent is ready 
for its fifth edition. Just over 
two hundred international 
candidates presented them-
selves, from which an inter-
national jury chose sixty-five 
actual participants to compete. 

The jury, chaired by Gunther 
Broucke, intendant of the 
Brussels Philharmonic, con-
sists of the absolute top of the 
clarinet world (soloists and 
pedagogues) and will evaluate 
the candidates in four rounds. 
The first two rounds will take 
place indoors, for the last two 
MIRY will make its stage avail-
able. You, the audience, are 
welcome to join in. Who knows, 
your applause may inspire 
the jury to give your darling 
an extra point. By the way, 
the soloists are not alone. 
The semi-finalists will play 
with the Zemlinsky String 
Quartet and the finalists will 
perform with the Symfonie-
orkest Vlaanderen.

22.01 —
29.01

GASTEN SOLIST
ENSEMBLE Jacob Vanneste: percussie

Lisa Kokwenda Schweiger:
klavecimbel

Alvin Curran: piano,
synthesizer, objecten 

€ 20 / € 17 (red.) /
€ 7 (student)

20:00 – voorprogramma
20:30 – Two Envelopes
21:15 – pauze
21:30 – Alvin Curran
 
Two Envelopes
 Julia Emmery (1988)
 – Lynched Franky 
  Jesse Broekman (1985)
  – Nichts Als Trennung
   Stefan Quix (1967)
   – Merlin Goes Wild
    Jasper Vanpaemel (1986)
    – Prison Couple
     Student compositie KASK & Conservatorium
     – creatie
Alvin Curran
 Alvin Curran (1938)
 - Selectie uit eigen werk

Het oeuvre voor klavecimbel 
en slagwerk is niet reusachtig. 
Zonde dachten Lisa Kokwenda 
Schweiger en Jacob Vanneste. 
Onder de noemer Two Envel
opes gaf het duo een hand
vol componisten carte blanche 
en ontving in ruil een intieme 
maar avontuurlijke set werken. 
Met titels als Lynched Franky 
en Merlin Goes Wild belooft 
het alvast geen stoffige be
doening te worden. In 2021 
bracht Two Envelopes hun 
eerste cd Inner Phrases uit 
onder het label 7 Mountain 
Records. Wie ook veel in den 
vreemde reist, letterlijk en 
figuurlijk, is geluidskunste
naar Alvin Curran. Vanuit 
zijn gecom puteriseerde huif
wagen maakt hij naar eigen 
zeggen ‘muziek voor elke 
gelegenheid middels eender 
welke klinkende fenomenen 
– een volatiele mix van 
lyriek en chaos, structuur 

en on bepaaldheid, mist
hoorns, vedels en de krul 
aan het uiteinde ervan’. 
Say what? Het voorpro
gramma wordt verzorgd 
door studenten en alumni 
van het Conservatorium.

Alvin Curran /
Two Envelopes
 Ruiskamer IV

The repertoire for harpsichord 
and percussion is not huge. 
What a shame, thought Lisa 
Kokwenda Schweiger and 
Jacob Vanneste. Under the title 
Two Envelopes, the duo gave 
a handful of composers carte 
blanche. In return, they re-
ceived an intimate but adven-
turous set of works. With such 
titles as Lynched Franky and 
Merlin Goes Wild, it promises 
to collect no dust. In 2021 
Two Envelopes released their 

first album Inner Phrases on 
7 Mountain Records. Someone 
who also travels a lot, both 
literally and figuratively, 
is sound artist Alvin Curran. 
From his computerized covered 
wagon, he says he makes ‘music 
for any occasion by means of 
any sounding phenomena — 
a volatile mix of lyricism and 
chaos, structure and indeter-
minacy, foghorns, skins and 
the scurl at its end.’ Say what?

WO 02.02

20:00

In samenwerking met Kunstencentrum Voo?uit & KRAAK

Alvin Curran

Two Envelopes © Maxence Martens
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€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

Een nieuwe generatie jonge 
operatalenten koos Gent als 
thuishaven om zich de vol
gende twee jaar voor te be
reiden op hun carrière. Deze 
jonge artiesten afkomstig uit 
alle windstreken vervolma
ken hun studies in de Inter
national Opera Academy, 
een postgraduaat dat al meer 
dan 20 jaar jonge zangers 
opleidt op de Bijlokesite. 
Het ver zamelen van de 
nodige podium ervaring is 
noodzakelijk voor elke ar
tiest. Dit concert is er zo één. 
Zij vergasten u op een swin
gend concert vol bekende 
opera melodieën en meezin
gers uit het operetteoeuvre. 
Een misschien minder 
bekend maar door het 
Gents publiek zeker 
gesmaakt repertoire.

International Opera 
Academy 

A new generation of young 
vocal talents has chosen Ghent 
as their home base for the 
next two years to prepare 
themselves for their careers. 
These young artists from 
all over the world are conti-
nuing their studies at the 
Inter national Opera Acade my, 
a postgraduate program 
that has been training young 
singers for more than 20 
years. Gathering the necessary 
stage experience is essential for 
every artist. This concert is 
one of them. They will enter-
tain you with a swinging con-
cert full of well-known opera 
melodies and sing-alongs from 
the operetta oeuvre. Maybe 
a lesser known but certainly 
also appreciated repertoire 
by the Ghent audience.

ZA 05.02 20:00

VOCAAL 
€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

J. Haydn (1732 - 1809)
– Strijkkwartet in g, Op. 74 Nr. 3 ’Ruiterkwartet’
 M. Twaalfhoven (1976)
 – Play
  M. Weinberg (1919 - 1996)
  – Strijkkwartet Nr. 5 in Bes, Op. 27
   Student compositie KASK & Conservatorium
   – creatie

Ook dit jaar weer strijkt een 
jong en exclusief vrouwelijk 
ensemble van boven de 
Moerdijk neer in onze zaal. 
Hoewel geen gezusters (knip
oog) komen de spelers (knip
oog) van het Dostojevski 
Kwartet met even fris klin
kend repertoire onder de 
arm. Het spitante Ruiters
kwartet van Joseph Haydn 
zet de toon. In Play van 
Merlijn Twaalfhoven mag 
vervolgens het publiek zijn 
duit in het zakje doen. Mee
neuriën en klappen zijn voor 
een keer bon ton. Minder 
bekend en een pak zoetge
vooisder dan de muziek van 
Dmitri Sjostakovitsj is die van 
zijn jongere landgenoot 
Mieczysław Weinberg. In zijn 
vijfde strijkkwartet hoort u 
waarom zijn oeuvre de laat
ste jaren weer aan aandacht 
wint. Afsluiten doet het vier
tal met een bijdrage uit de 

compositieklas van het 
Gentse Conservatorium.

Dostojevski Kwartet
 Haydn, Weinberg
 & Twaalfhoven

Once again, a young and exclu-
sively female ensemble from 
above Moerdijk will be per-
forming in our concert hall. 
They may not have been born 
sisters, but the musicians of the 
Dostoyevsky Quartet all come 
with equally fresh-sounding 
repertoires under their belts. 
The sharp ‘Rider Quartet’ by 
Joseph Haydn sets the tone. 
In Merlijn Twaalfhoven’s ‘Play’, 
the audience is invited to con-
tribute to the performance. 
For once, hooting and clapping 
are the order of the day. Less 
well known, yet considerably 
sweeter than the music of 
Dmitri Shostakovich is that 

of his younger compatriot 
Mieczysław Weinberg. 
In Weinberg fifth string 
quartet, you will hear why 
his oeuvre has been drawing 
renewed attention in recent 
years. The foursome concludes 
with a contribution from 
the composition class of 
the Ghent Conservatory.

MA 14.02

ENSEMBLE 

20:00

In samenwerking met The International Opera Academy

HET DOSTOJEVSKI KWARTET MAAKT 
DEEL UIT VAN HET MADE IN MIRY 
PROGRAMMA 2021-2022. 

Dostojevski Kwartet © Nichon Glerum

International Opera Academy © Rudy Carlier
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gratisMaria Horn:
orgel en elektronica
Mats Erlandson
Niels Van Heertum:
eufonium

€ 17 (adk) / € 14 (vvk) /
€ 7 (student)

20:00 – voorprogramma
20:30 – Niels Van Heertum
21:15 – pauze
21:30 – Maria Horn & Mats Erlandson

Als de lente eraan komt, 
bekruipt ons altijd de lust 
om enigszins voortijdig die 
onsterfelijke openingszin van 
Herman Gorters gedicht Mei 
van stal te halen. Vooruit dan 
maar: ‘Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid’. Spring
sounds heet dat op het con
servatorium. Studenten uit 
de instrument, kamermuziek 
en zangklassen brengen dan 
immers de klinkende resul
taten van hun voorjaarsarbeid. 
Met drie concerten per dag 
en maar liefst zeventien 
klassen die zich presenteren, 
mag u verzekerd zijn van 
een gevarieerd aanbod ont
luikende luister.

Springsounds

As spring hopefully hints at its 
pending arrival, we inevitably 
feel a premature urge to pick 
up that immortal opening line 
of Herman Gorter’s poem, May: 
‘A new spring and a new sound’. 
Springsounds is what the 
conservatory calls it. Students 
from the instrumental, cham-
ber music and vocal classes 
present the resounding results 
of their early spring work. 
With three concerts per day 
and no fewer than 17 classes 
presenting their work, we can 
be assured of a varied range 
of budding splendour.

28.02 
— 13.03

16:00 –
18:00
20:00

20:00

CONSERVATORIUM OP SCÈNEKLAVIER
SOLIST

De Zweedse componiste 
en muzikante Maria Horn 
creëert met haar orgelklank en 
en beklijvende live elektro
nica een hybride klankspel. 
Op het programma staat 
onder andere haar werk 
Konvektion. De uitvoerders 
krijgen daarbij de opdracht 
de lengte van de akkoorden 
te synchroniseren met de 
ritmiek van hun eigen adem
haling. Orgelpijpen en longen 
worden zodoende verbonden 
in een circulair systeem 
waarin de grens tussen 
instrument en mens zoetjes
aan vervaagt. Ook eufonium
speler Niels Van Heertum 
beheerst de techniek van 
de vibrerende lucht. Vorig 
jaar nog wist hij tijdens zijn 
online concert via Sound 
of Ghent de toehoorders 

de adem te benemen. Maar 
hoe knap ook de live captatie, 
de viscerale ervaring van 
trillend geluid bleef achter
wege. Reden te meer dus 
om in levenden lijve uw lim
bisch systeem en musculi 
arrectores pilorum te komen 
blootstellen aan zijn zen
achtige improvisaties.

Niels Van Heertum / 
Maria Horn &
Mats Erlandson
 Ruiskamer V

The Swedish musician and 
composer Maria Horn creates 
a hybrid sound with organ 
sounds and haunting live 
electronics. The programme 
includes her work ‘Konvektion’. 
The performers are given 
the task of synchronizing 
the length of the chords with 

the rhythm of their own breath-
ing. In this way, organ pipes 
and lungs are connected in a 
circular system in which the 
boundary between instrument 
and human gradually becomes 
blurred. Euphonium player 
Niels Van Heertum is also 
a master of the technique of 
vibrating air. Last year, during 
his online concert with Sound 
of Ghent, he still managed 
to take his audience’s breath 
away. But no matter how good 
the live capture, the visceral 
experience of vibrating sound 
was missing. That is all the more 
reason to come and expose your 
limbic system and musculi 
arrectores pilorum to his Zen-
like improvisations.

WO 23.02

In samenwerking met Kunstencentrum Voo?uit

Niels Van Heertum © Geert Vandepoele Maria Horn & Mats Erlandson

Celia Cruz Solares © Jordi Coppers
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Bart Bouckaert: dirigent
Federico Tramontana:
percussie
GAME: ensemble
 
€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

P. Billone (1960)
– Tre Alberi
– Dike.Wall

Het Ghent Advanced Master 
Ensemble GAME stelt 
een programma voor rond 
de Italiaanse componist 
Pierluigi Billone. Een van 
diens recentste werken voor 
drie slagwerkers, Tre Alberi 
getiteld, is een rituele cho
reografie van een halfuur 
waar de resonantie van spe
cifieke autoveren versterkt 
wordt door sjamanistische 
frame en bassdrums. 
Aansluitend staat – zoals 
zo vaak bij Billone – alweer 
slagwerk in het middelpunt 
van de belangstelling. 
In Dike.Wall voor solo slag
werk en ensemble bestaat 
het arsenaal van de solist 
enkel uit metaal, zij het in 
al zijn hoedanigheden: 
rauw, droog, resonant, 
snerpend, zingend en alles 

wat u er misschien wel 
nooit van verwachtte.

GAME
 Pierluigi Billone 

GAME, the Ghent Advanced 
Master Ensemble, presents 
a  programme around the 
Italian composer Pierluigi 
Billone. One of his most recent 
works for three percussionists, 
entitled Tre Alberi, is a half-
hour ritual choreography in 
which the resonance of specific 
car horns is enhanced by 
shamanistic frame and bass 
drums. Afterwards – as so 
often with Billone – percussion 
is once again at the centre of 
attention. In Dike.Wall for 
solo percussion and ensemble, 
the soloist’s arsenal consists 
only of metal, albeit in all its 
capacities: raw, dry, resonant, 
screeching, singing and 

everything else you might 
never have expected.DO 03.03

ENSEMBLE

20:00

Théotime Langlois
de Swarte: viool
Justin Taylor: klavecimbel

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

J.M. Leclair (1697 - 1764)
– Sonate voor viool ‘Le Tombeau’
 F. Francœur (1681 - 1787)
 – Sonate voor viool en klavecimbel nr. 6
  F. Couperin (1668 - 1733)
  – Les Barricades mystérieuses
   L. Francœur (1692 - 1745)
   – Sonate voor viool en klavecimbel nr. 7
    J.P. Rameau (1683 - 1764)
    – Les tendres plaintes
     J.B. Anet (1676 - 1767)
     – Sonate in c mineur
      J.P. Rameau (1683 - 1764)
      – Gavotte et doubles
       J.M. Leclair (1697 - 1764)
       – Sonate in D majeur

Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Da’s waar. Ander
zijds, het durft ook al eens 
schaduwen werpen. Ziedaar 
het lot van de gebroeders 
Francœur. François staat 
te boek als vooraanstaand 
violist van het hof van 
Lodewijk XV, door diezelfde 
vorst in de adelstand ver
heven en opgenomen in de 
Académie royale de Musique. 
Zijn broer Louis daarentegen 
kreeg een beduidend kleiner 
sokkeltje in het muzikale 
pantheon toegemeten. 
Onterecht, menen Théotime 
Langlois de Swarte en Justin 
Taylor. Met lyrische sonates 
voor viool en klavecimbel van 
beide heren herstellen zij het 
evenwicht en versnijden het 
met andere grootheden uit 
de Franse achttiende eeuw 
à la Couperin en Rameau.

Théotime Langlois 
de Swarte &
Justin Taylor
 De gebroeders
 Francœur
 
Blood is thicker than water. 
That’s true. On the other hand, 
it also dares to cast shadows. 
Such is the fate of the 
Francœur brothers. François 
is known as the leading violin-
ist at the court of Louis XV, 
ennobled by the same monarch 
and admitted to the Académie 
royale de Musique. His brother 
Louis, on the other hand, was 
accorded a significantly small-
er status in the musical panthe-
on. Unjust ly, according 
to Théotime Langlois de Swarte 
and Justin Taylor. With lyrical 
sonatas for violin and harpsi-
chord by both gentlemen, they 
restore the balance and com-

bine it with other giants of the 
French eighteenth century 
à la Couperin and Rameau.

MA 14.03

20:00 

ENSEMBLE

In samenwerking met Koninklijk Conservatorium Brussel – Erasmushogeschool Brussel

Pierluigi Billone © Pierluigi Billone

Théotime Langlois de Swarte  
© Jean Babtiste Millot

Justin Taylor © Jean Babtiste Millot
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Stéphanie Huang: cello
Aleksey Shadrin: cello
Dana Protopopescu:
pianobegeleiding

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

€ 5

De Muziekkapel Koningin 
Elisabeth, gevestigd in de 
modernistische hermitage 
nabij het Zoniënwoud, is al 
sinds 1939 een broedplek 
voor jong talent. Jaarlijks 
ontvangt ze vijftig uitzonder
lijke muzikale talenten uit 
binnen en buitenland om 
hen verder op te leiden en 
hun integratie in het profes
sionele circuit te bevorderen. 
Deelname aan de Koningin 
Elisabethwedstrijd kan daar
bij beslist helpen. Deze editie 
zullen twee cellisten uit de 
kapel naar het welbevinden 
dingen van voorzitter Gilles 
Ledure’s eminente jury. 
Bij wijze van voorbereiding 
op hun deelname aan de 
Koningin Elisabethwedstrijd 
spelen zij hun repertoire in 
onze eigenste MIRY Concert
zaal. Met een beetje geluk 
ziet u net als vorig jaar 
de winnaar misschien wel 

een kleine maand vroeger 
aan het werk dan de door
luchtige Marlène de Wouters. 
Neen, gedistingeerder wordt 
het niet.

Cellisten van 
de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth 

The Queen Elisabeth Music 
Chapel, located in a modernist 
hermitage near the Sonian 
Forest, has been a breeding 
ground for young talent since 
1939. They annually take on 
50 exceptional musical talents 
from Belgium and abroad to 
continue to train and promote 
their professional advance-
ment. Participation in the 
Queen Elisabeth Competition 
can certainly help. For this 
year’s competition, two cellists 
from the Chapel compete for 

the favour of chairman Gilles 
Ledure’s distinguished jury. 
In preparation, they will play 
their repertoire in our very 
own MIRY Concert Hall. 
You might even see the winner 
a month earlier than the illus-
trious Marlène de Wouters. 
It does not get more exception-
al than that.

WO 30.03

SOLISTCONSERVATORIUM OP SCÈNE

20:00

Tussen 21 en 25 maart 
organiseren de verschil
lende afstudeerrichtingen 
en disci  plines van KASK 
& Conser vatorium een 
project week. Deze week 
biedt de studenten de kans 
om deel te nemen aan acti
viteiten die jaar of discipli
neoverschrijdend zijn en 
zich in een bepaalde materie 
te verdiepen aan de hand van 
workshops, gastsprekers en 
samenwerkingen met externe 
partners. Het resultaat van 
deze zoektocht tonen ze op 
24 en 25 maart.

Ensembles 
van KASK & 
Conservatorium

From 21 to 25 of March 
the various disciplines of 
KASK & Conservatorium 
organise a project week. 
This week offers students 
the opportunity to take part 
in activities that go beyond 
the boundaries of their normal 
program and encourages them 
to participate in workshops, 
collaborations with external 
partners. The result of their 
quest will be shown on 24 and 
25th of March.

DO 24.03
VR 25.03

Roel Vanstiphout © Benina Hu

20:00
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Het werk van Iannis Xenakis 
staat bekend om zijn ruwe 
expressiviteit, vaak met ver
wijzingen naar oude muziek
vormen. Het openbaart 
verder een verbazingwekken
de paradox tussen spontani
teit en beredeneerdheid. 
Xenakis, ingenieur van oplei
ding, was al heel vroeg geïn
teresseerd in de gemeen
schappelijke gebieden 
tussen wiskunde, muziek en 
architectuur. De werken die 
het naar deze eeuw genoem
de Ensemble 21 presenteert, 
getuigen van deze artistieke 
ambivalentie. Ze vergen een 
onberispelijke virtuositeit 
maar lijken niettemin terug 
te gaan naar een eeuwen
oude traditie en evoceren de 
archaïsche culturen van het 
oude Griekenland (N’Shima), 

Centraal en WestAfrika 
(Okho, Kottos) en het Verre 
Oosten (Psappha). Xenakis 
overleed in 2001 en zou 
dit jaar 100 geworden zijn. 
Alsnog een gelukkige 
verjaardag, Iannis.

Ensemble 21
 Xenakis

The work of Iannis Xenakis is 
known for its raw expressive-
ness, often with references to 
old musical forms. It moreover 
reveals an amazing paradox 
between spontaneity and cal-
culated reasoning. Xenakis, 
an engineer by training, was 
interested very early on in 
the commonalities between 
mathematics, music and archi-
tecture. The works presented 
by Ensemble 21, all named 
after this century, bear witness 
to this artistic ambivalence. 

They require impeccable vir-
tuosity, yet nevertheless seem 
to go back to an ancient tradi-
tion and evoke the archaic 
cultures of ancient Greece 
(N’Shima), Central and West 
Africa (Okho, Kottos) and the 
Far East (Psappha). Xenakis 
died in  2001 and would 
have turned 100 this year. 
Happy birthday, Iannis.

WO 06.04

20:00

SOV Young: orkest
Martijn Dendievel:
dirigent

gratis

G. Verdi (1813 - 1901)
– Nabucco: ouverture
	 A.	Dvořák	(1841	-	1904)
 – Middagheks
  F. Mendelssohn (1809 - 1847)
  – Symfonie nr. 5, ‘Reformatie’

Als MIRY Concertzaal en 
Symfonieorkest Vlaanderen 
iets delen is het wel het 
besef dat de toekomst bij 
de jeugd ligt. Het symfonisch 
jeugdorkest SOV Young 
voegt de daad bij het woord. 
Half april houden deze jonge
lingen tussen de 14 en 20 in 
onze zaal hun tweede jaar
lijkse repetitievierdaagse, 
bijgestaan uiteraard door 
de ervaren musici van Sym
fo nieorkest Vlaanderen. 
Als klap op de vuurpijl puren 
ze uit alle pret en hard werk 
een gratis publiek concert, 
deze keer met een ietwat 
religieus getint programma. 
De heren Verdi, Dvořák en 
Mendels sohn komen res
pectievelijk oudtestamen
tisch, ‘heidens’ en Luthers 
voor de dag. 

SOV Young
 Verdi, Dvořák &
 Mendelssohn
 

One thing the MIRY Concert 
Hall and the Flanders Sym-
phony Orchestra share in com-
mon is the realization that the 
future lies with young people. 
The SOV Young symphonic 
youth orchestra puts its beliefs 
into practice. In early Novem ber, 
these 14 to 20-year-olds hold 
the first of their two annual 
four-day rehearsal sessions in 
our hall, assisted of course by 
the experienced musicians of the 
Flanders Sym phony Orchestra. 
To top off all the fun and hard 
work, they give a free public 
concert, this time with a some-
what religiously tinted pro-
gramme. Verdi, Dvořák and 
Mendelssohn will be revealed, 
respectively, as Old Testament, 
pagan and Lutheran.

VR 15.04

GASTEN ENSEMBLE 
Albane Carrère:
mezzo-sopraan
Fabienne Séveillac:
mezzo-sopraan
Alain Pire: trombone
Adrien Lambinet: trombone
Merryl Havard: cello
Bart Cypers: hoorn
ntb: 2e hoorn
Simon Florin: percussie
Max Charue: percussie
Kaja Farszky: percussie

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

I. Xenakis (1922 - 2001)
– Psappha 
– Kottos 
– Okho
– N’Shima
 Student compositie KASK & Conservatorium
 – creatie

In samenwerking met Symfonieorkest Vlaanderen

Ensemble 21, Iannis Xenakis  
© Les Amis de Xenakis

SOV Young
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Op haar tweeëntwintigste 
heeft de Marokkaanse 
pianiste Nour Ayadi al een 
bijzonder goed gevulde 
trofeeënkast met de Prijs 
Alfred Cortot als voorlopige 
hoogtepunt. Voorlopig want 
de dame houdt zich dezer 
dagen op in de bosachtige 
rust van de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth. Ze trak
teert er de vogels van het 
Zoniënwoud op koekjes van 
eigen deeg, id est, een selec
tie vroege Lieder ohne Worte 
van Félix Mendelssohn. Even 
vroeg is de tweede (stiekem 
zelfs de eerste) sonate van 
zijn naganger en stadsge
noot Johannes Brahms, 
al pakt die naast de zachte 
weemoed van Mendelssohn 
wel een stuk dramatischer 
uit. Het programma wordt 

vervolledigd met de zuiderse 
kleurenpracht van Isaac 
Albéniz’ eerste boek Iberia.

Nour Ayadi
 Brahms,
 Mendelssohn &
 Albeniz
 
At twenty-two, Moroccan 
pianist Nour Ayadi already 
has a particularly well-stocked 
trophy case with the Alfred 
Cortot Prize as the highlight. 
The lady is currently residing 
in the Queen Elisabeth Music 
Chapel. There she gives 
the birds of the Sonian forest 
a treat of their own medicine, 
id est, a selection of early 
Lieder ohne Worte by Félix 
Mendelssohn. Equally early 
is the second (secretly even 
the first) sonata by his follower 
and fellow townsman Johannes 

Brahms, although this has 
a more dramatic impact than 
Mendelssohn’s gentle melan-
choly. The program is completed 
with the southern colorful-
ness of Isaac Albéniz’s first 
book Iberia.

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

De gamba kende zijn hoog
dagen in de 16de en 18de 
eeuw. In grote delen van 
Europa bloeide het repertoire 
en kreeg het instrument 
dankzij zijn vocale kwalitei
ten faam als de ultieme ver
klanker van de menselijke 
expressie. Het felst was 
de ontwikkeling in Frankrijk, 
van Lodewijk XIII tot aan de 
Revolutie. Gambist François 
JoubertCaillet bloemleest 
daarom vijf generaties com
ponisten, waaronder zulke 
namen als SainteColombe, 
Marais en Forqueray. Zijn 
fascinatie gaat uit naar de 
wijze waarop de muzikale 
esthetiek samen met het 
intellectuele klimaat een 
metamorfose ondergaat. 
Noem het een verklanking 
van de ontluikende Ver licht ing, 
of in de woorden van Joubert 
Caillet zelf: ‘De zang van 
de dageraad’. 

François
JoubertCaillet
 De zang van
 de dageraad

The viola da gamba had its 
heyday in the 16th and 18th 
centuries. The repertoire flour-
ished across large parts 
of Europe, and thanks to its 
vocal qualities, the instrument 
gained fame as the ultimate 
interpreter of human expres-
sion. The development was at 
its fiercest in France, from 
Louis XIII to the Revolution. 
Gambist François Joubert-
Caillet consequently antho-
logizes five generations of 
composers, including such 
renowned names as Sainte-
Colombe, Marais and 
Forqueray. His fascination lies 
in the way musical aesthetics 
undergoes a metamorphosis 

along with the intellectual 
climate. Call it a representation 
of the burgeoning Enlighten-
ment, or in Joubert-Caillet’s 
own words, ‘the singing of 
the dawn’.

MA 18.04

SOLIST

20:00

KLAVIER
€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

J. Brahms (1833 - 1897)
– Sonate nr. 2, op.2
 F. Mendelssohn (1809 - 1847)
 – Lieder ohne Worte
  I. Albéniz (1860 - 1909)
  – Iberia (eerste boek)

DO 21.04

20:00

NOUR AYADI MAAKT DEEL UIT VAN 
HET MADE IN MIRY PROGRAMMA 
2021-2022. 

François Joubert-Caillet © Jean-Baptiste-Millot

Nour Ayadi



58 59

Emmy Wils: piano
Maarten Vergauwen: 
saxofoon

€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

Ward De Jonghe (1990)
– (...fend...)
 Tim Mulleman (1993)
 – Take my breath away 
  Frederik Neyrinck (1985)
  – Landscape Construction V 
   Apolline Jesupret (1996)
   – Prélude à l’Abandon 
    Emile Daems (1997)
    – Refractions 
     Sarah Triquet (1995)
	 	 	 	 	 –	Rêves	flous	
      Philippe Lamouris (1991)
      – Ur 
       Jean-Luc Fafchamps (1960)
       – Decalcomanie de Reich et Ligeti 

Van een ensemble dat zich 
naar een schitterend gekleur
de vis noemt, heb je inzake 
klankkleur wel wat verwach
tingen. Onder de naam Koi 
Collective lossen Emmy Wils 
(piano) en Maarten Vergauwen 
(saxofoon) die gelukkig 
helemaal in. Want hoewel 
hun programma volledig uit 
Belgische componisten be
staat, slaat de muziek bonter 
uit dan zwart, geel en rood. 
Sommige onder hen, zoals 
Frederik Neyrinck en Jean
Luc Fafchamps, zijn niet aan 
hun proefstuk toe. De ande
ren in het lijstje, zoals Ward 
De Jonghe die net afstudeer
de in de opleiding compositie 
van KASK & Conser vatorium, 
maken dit een echte – let u 
maar even op de geboorte
jaren – nineties avond! 

Koi Collective
 De Jonghe, 
 Mulleman, 
 Neyrinck,  
 Triquet 

From an ensemble that named 
itself after a brightly coloured 
fish, you might have some 
expectations about the colour 
of their sound. Fortunately, 
as the Koi Collective, Emmy 
Wils (piano) and Maarten 
Vergauwen (saxophone) meet 
all expectations. Although 
tonight’s programme consists 
entirely of young Belgian com-
posers, the music is more col-
ourful than the black, yellow 
and red flag. Some of them, 
such as Frederik Neyrinck 
and Jean-Luc Fafchamps, 
have already earned their 
spurs. The others on the list, 
such as Ward De Jonge who 

has just graduated from the 
composition course at KASK 
& Conservatorium, make this 
a real 1990s evening – as their 
dates of birth indicate! 

DO 28.04

20:00

ENSEMBLE
€ 15 / € 10 (red.) /
€ 5 (-26)

B.	Martinů	(1890	-	1959)
– Sextet voor Piano en blazers, H. 174
 F. Poulenc (1899 - 1963)
 – Sextuor
  E. Schulhoff (1894 - 1942)
  – Divertissement
   Duke Ellington (1899 - 1974) 
  arr. Erik Desimpelaere (1990) 

   – Take the ‘A’ train
   – In a sentimental Mood
   – Prelude to a Kiss
   – Caravan

Vandaag is een kruisbestui
ving tussen kunstmuziek en 
jazz de normaalste zaak ter 
wereld, maar dat was in de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw wel anders. De klassieke 
wereld vond jazz doorgaans 
onconventioneel en keurde 
het genre af omwille van zowel 
muzikale als even bekrompen 
sociale overweging. Uit zon
dering en bevestigen gelukkig 
altijd de regel. Op het pro
gramma staan composities 
van Bohuslav Martinů, 
Erwin Schulhoff en Francis 
Poulenc, drie componisten 
die hun oren niet in hun 
zakken hadden zitten en zich 
maar wat graag bedronken 
aan dit nieuwe, opwindende 
fenomeen. Als rode draad 
klinken de tunes van jazzle
gende Duke Ellington. Erik 
Desimpelaere bewerkte er 
enkele voor blazersensemble 
en piano en liet zich daarbij 

inspireren door zowel de 
originele jazzbandsound als 
de meer contrapuntische 
schriftuur van Europa. Et voilà: 
oceaan overbrugd, muren 
geslecht, synthese bereikt.

I Solisti 
 Poulenc, Martinů, 
 Ellington

Today, cross-pollination 
between art music and jazz 
is the most normal thing in 
the world. In the first half of 
the twentieth century, how-
ever, it was a different story. 
The classical world generally 
found jazz unconventional 
and rejected the genre for 
both musical and – equally 
narrow-minded – social con-
siderations. Fortunately, 
exceptions confirm the rule. 
This programme includes 
compositions by Bohuslav 

Martinů, Erwin Schulhoff and 
Francis Poulenc, three compos-
ers who did not have their ears 
in their pockets and who liked 
to imbibe on this new, exciting 
phenomenon. The tunes of jazz 
legend Duke Ellington resound 
as a common thread. Erik 
Desimpelaere arranged a few 
pieces for wind ensemble and 
piano and was inspired by both 
the original jazz band sound 
and the more contrapuntal 
writing of Europe. Et voilà: 
oceans bridged, walls torn 
down, synthesis achieved.

DO 05.05

ENSEMBLE

20:00

KOI COLLECTIVE MAAKT DEEL UIT 
VAN HET MADE IN MIRY PROGRAMMA 
2021-2022.

Koi Collective

I Solisti © Koen Broos
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gratis

De masterproef is voor onze 
studenten klassieke muziek 
en compositie het sluitstuk 
van vijf jaar persoonlijke 
artistieke ontwikkeling aan 
KASK & Conservatorium. 
Je kan dit heuglijke moment 
bijwonen, want deze examen
concerten zijn publiek toe
gankelijk. Ook de studenten 
Postgraduate Soloist Clas
sical Music, Musical perfor
mance practice en de master 
na master hedendaagse 
muziek verwennen je oren. 
De concerten vinden plaats in 
onze eigen MIRY Concertzaal.

Graduation 

For our classical music and 
composition students, the mas-
ter’s project is the culmination 
of five years of personal artistic 
development at KASK & Con-
servatory. You can attend this 
joyful moment, because these 
exam concerts are open to the 
public. The students Post gra-
duate Soloist Classical Music, 
Musical performance practice 
and master after master of 
contemporary music will also 
spoil your ears. The concerts 
will take place in our own 
MIRY Concert Hall.

01.06 —
30.06

CONSERVATORIUM OP SCÈNE

Tijdens het Pinksterweekend 
biedt de Gentse binnenstad 
jaarlijks een barokfestijn 
met muziek van de drie 
grootmeesters der Duitse 
barok: Bach, Telemann en 
Graupner. Florian Heyerick, 
reeds een leven lang op 
de bres voor onverwachte 
muzikale ontdekkingen, 
kiest elk jaar een instrument 
en brengt specialisten uit 
binnen en buitenland samen 
om het publiek te vervoeren 
met deze barokke parels. 
Verwacht u aan een aan
gename veelheid onbekende 
meesterwerken uitgevoerd 
door een plejade van voor
treffelijke musici op verschil
lende aantrekkelijke locaties. 
In juni 2022 is Cydonia 
Barocca voor de vijfde editie 
opnieuw te gast in MIRY 
Concertzaal, met focus op 
het klavecimbel als solo 
en concerterend ensemble 

instrument. Workshops, 
masterclasses, open podium, 
kamermuziek, concerti, 
een streepje hedendaags 
en jazz laten het klavecimbel 
in alle toonaarden klinken. 

Cydonia Barocca 

Every year during the Whitsun 
weekend the city center of 
Ghent celebrates music by the 
three great masters of German 
baroque: Bach, Telemann and 
Graupner. Florian Heyerick, a 
lifelong advocate of unexpected 
musical discoveries, chooses an 
instrument each year and 
brings together specialists from 
Belgium and abroad to trans-
port the public to these baro-
que gems. Expect to hear a 
pleasing multitude of unknown 
masterpieces performed by 
outstanding musicians in a 
variety of attractive venues. 

In June 2022, Cydonia Barocca 
will once again be the guest 
of MIRY Concert Hall for its 
fifth edition, with a focus on 
the harpsichord as a solo and 
concerted ensemble instrument. 
Workshops, master classes, 
open stage, chamber music, 
concertos, a dash of contempo-
rary and jazz will make the 
harpsichord sound in all keys.

04.06
— 06.06

GASTEN

Florian Heyerick © Cydonia Barocca

GRADUATION2022.BE

Dimitrios Tsirogiannis © Jordi Coppers
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PRAKTISCH

 ADRES
Biezekapelstraat 9, 9000 Gent 

 BEREIKBAARHEID
Met het openbaar vervoer
— Vanuit station Gent  Sint 

 Pieters: Tram 1, halte 
Korenmarkt

— Vanuit Gent Zuid: Tram 4 
richting station Gent  Sint  
Pieters, halte Korenmarkt

Parking 
Parking Reep (Seminariestraat)  
en Parking Vrijdagmarkt 
bevinden zich op 
wandelafstand van MIRY 
Concertzaal. Tarieven  
vanaf € 2 per uur.

 ANDERSVALIDEN 
De zaal is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

 VESTIAIRE
De vestiaire is normaal gezien 
gratis en wordt bewaakt tot 
een half uur na de voorstelling.

 GSM EN OPNAMES
Schakel uw gsm uit voor elk 
concert. Het  is  verboden  foto’s, 
 film-  of  geluidsopnames te 
maken tijdens de concerten.

 LAATKOMERS
Laatkomers worden – enkel 
indien mogelijk – toegelaten 
tijdens applaus of tijdens 
de eerste onderbreking. De 
toegang tot de zaal is echter 
niet gegarandeerd. Tickets 
van laatkomers worden niet 
terugbetaald of omgeruild.
Wanneer er Corona-maat-
regelen gelden, kunnen 
laatkomers niet toegelaten 
worden tot de zaal.

 GRATIS 
 PROGRAMMABOEKJE
Bij elk concert voorzien we een 
gratis programmablaadje met 
daarin meer informatie over 
uitvoerders en programma.

 CATERING
MIRYcafé is geopend voor en 
na de concerten.

ZAALVERHUUR
laurent.derycke@hogent.be

 VU 
Koen Goethals
Louis Pasteurlaan 2 
9000 Gent



TICKETS

RESERVATIE
Reservaties verlopen via 
Tickets Gent. Tickets kunnen 
telefonisch, online en aan 
de balie besteld worden. 

Tickets Gent
Sint-Baafsplein 17, Gent
+32 (0)9 225 01 01
www.ticketsgent.be
info@ticketsgent.be

TICKETPRIJZEN 
De ticketprijs staat telkens 
vermeld bij de toelichting 
over het concert in deze 
brochure. Je vindt er steeds 
de standaard prijs en wan-
neer van toepassing ook 
de geldende reductieprijs 
het jongerentarief. 

REDUCTIETARIEF
Het reductietarief geldt 
voor personeelsleden van 
HOGENT (op vertoon van 
de personeelskaart), alumni 
van HOGENT (op vertoon 
van verleden studentenkaart), 
werkzoekenden, gepensio-
neerden en leerkrachten (op 
vertoon van de lerarenkaart). 

Voor sommige co-produc-
ties kunnen we geen reductie-
tarief aanbieden. In dat geval 
staat enkel de standaardprijs 
vermeld bij het concert. 

JONGERENTARIEF 
Al wie jonger is dan 26 jaar, 
geniet het jongerentarief van 
5 euro per concert. Voor Ruis-
kamer betalen jongeren 7 euro. 
Voor sommige co-producties 
kunnen we geen jongeren-
tarief aanbieden. In dat geval 
staat enkel de standaardprijs 
vermeld bij het concert. 

GROEPSTARIEF
Groepen vanaf 10 personen 
genieten een korting van 25% 
(cumuleerbaar met het reductie- 
en jongerentarief). Voor verdere 
informatie mail naar ruben.
degheselle@hogent.be

STUDENTEN EN 
MEDEWERKERS 
VAN KASK & 
CONSERVATORIUM 

Alle concerten zijn gratis voor 
studenten en medewerkers  
van KASK & Conservatorium, 
met uitzondering van enkele 
co-producties: European 
Chamber Music Academy,  
Camerata Royal Concert gebouw 
Orchestra, Ruis kamer, The King 
Singers, The Inter national 
Clarinet Competition, Cydonia 
Barocca, Vlaams Radiokoor. 

STUDENTEN
VAN HOGENT 

Alle studenten van HOGENT 
mogen het hele seizoen 
2021-2022 gratis binnen mits 
telefonische of online reser-
vatie vooraf, met uitzondering 
van enkele co-producties: 
European Chamber Music 
Academy, Camerata Royal 
Concertgebouw Orchestra,  
Ruis kamer, The King Singers, 
The International Clarinet  
Competition, Cydonia Barocca, 
Vlaams Radiokoor. 
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