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Vrijdag 23 september 20.00 CONCERTGEBOUW BRUGGE 

    18.00 Met de trein | hierrond zal eerstdaags worden gemaild. 

Venetiaanse pracht van een Duitse pionier 

Mythisch was de muziek van Giovanni Gabrieli, de meester van de meerkorigheid. Op 
hoogdagen liet hij uit alle hoeken van de Venetiaanse San Marco-basiliek klank neerklateren 
op zijn voorname publiek, een effect dat zijn leerling Schütz maar wat graag exporteerde 
naar de schitterende Duitse hoven. De bundel Psalmen Davids werd al snel legendarisch: 
iedereen speelde eruit. Voor het 350e sterfjaar van de componist brengt huisartiest Vox 
Luminis een grootse ode aan Heinrich Schütz. 

Bij aanvang van het concert geeft seizoensdenker Neske Beks een keynote over de 
menselijke angst voor verlies en onze vaak gecompliceerde relatie tot rouw. 

1 oktober 2022 Patrick Debrabandere  12u30 tot 15u30  B105  

Over de verschillende genres die men terug vindt in de middeleeuwen en aanleiding geven 

tot verschillende composities. Barok versus romantiek als stroming: complementair of niet? 

Feedback op het gevolgde concert van 26/9 + inleiding tot concert 15 oktober 

 

15 oktober 2022 Concert 20.00 u BIJLOKE Verzamelen om 19.30 

Enigma | Liya Petrova & Symfonieorkest Vlaanderen 

Schilderde de Britse componist Edward Elgar met zijn ‘Enigmavariaties’ een portret van zijn 

vrienden of ging hij op zoek naar zichzelf? En wat was het raadsel dat hij nooit heeft willen 

onthullen? Chef-dirigent Kristiina Poska zoekt het uit op haar grote artistieke reis die onder 

meer Engeland en Scandinavië aandoet. Volgende halte: de Deen Carl Nielsen en zijn 

diepromantische ‘Vioolconcerto’. Ook Michael Fines ‘Suite voor strijkers’ viert de muzikale 

wanderlust: langs Noord en Zuid naar huis. 

. 

19 november 2022 Instrumentenbouwbezoeken 13.00 – 16.00  

Bezoek aan Arpeggio, ook binnen onze school vertrekkend aan 

het Klavecimbel. Hoe onderhoud ik mijn instrument? 

Bezoek aan Luthier Denys 14.30 tot 16.00  

   Sint-Jacobsnieuwstraat 

 

10 december 2022  Joren Elsen  10.00 tot 13.00  NTB 

Instrumentenpraktijk en het Syntagma Musicum van Praetorius, tevens op eigen 

instrumenten. 

 



14 januari 2023 Liselotte Sels  10.00 – 13.00  D 003 

De Franse stijl in barokmuziek 

In deze sessie exploreren we de Franse stijl in de barokmuziek en wat deze stijl definieert en 

uniek maakt. We bekijken verschillende genres, zoals de opera en het ballet, de solomuziek 

en de kamermuziek. We staan uitvoerig stil bij fenomenen uit de uitvoeringspraktijk, zoals de 

versieringen, de inegaliteit en het overpunteren, en de relatie met de barokke dansvormen 

en de Franse taal. Iedereen wordt aangemoedigd om zijn/haar instrument en repertoire mee 

te brengen om het geleerde ook in de praktijk toe te passen.  

 

18 februari 2023 Gastspreker rond Trompet 10.00 – 13.00  NTB 

   Sander Kintaert 

   Gunther Cohen natuurtrompetbouwer 

   Historische groei van instrumenten en instrumentenbouw 

 

4 maart 2023 Marleen Leicher 10.00 – 13.00 NTB 

   Venetië paradijs voor musici van de 16 de tot de 18 de eeuw 

 

18 maart 2023 Sander Kintaert 10.00 – 13.00 NTB 

   Ensemblewerk in de baroktijd 

 

22 april 2023 Tomma Wessel 10.00 – 13.00 NTB 

Sonates van Händel voor blokfluit 
 

27 april 2023 Concertbezoek bijloke Kraakhuis om 20.00 tot 22.00 

Virtuoos op blokfluit | Maurice Steger, Daniele Caminiti & Jonathan 

Pešek 

   Onder begeleiding en reservatie met Tomma Wessel 

 

12 – 13 mei 2023 Poelparcours 

 

6 mei 2023  Gezamenlijk toonmoment van de afdeling Oude Muziek in de  

OLV-Presentatiekerk te Gent, klein Begijnhof.  

Verder info volgt later. Een generale doorloop wordt voorzien 
op 5 mei op de locatie. 

 

3 juni 2023  Jean-Philippe Poncin 10.00 tot 13.00  NTB 


