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De Floraliënconcertreeks  
die je móet beleven: 
Het labo van Kopatchinskaja 
DI 18 SEPT 20:30 - p.22 
Don Carlos: Corridors of Power 
DI 25 SEPT 20:00
WO 26 SEPT 20:00 - p.42
De Blinden 
ZA 29 SEPT 20:30 - p.52 
Opzwepende Flamenco 
DI 2 OKT 20:30 - p.62 

Waar moet je zijn?
De Floraliënhal ligt in  
het Citadelpark en zit tussen  
het S.M.A.K., het ICC  
(Internationaal Congrescentrum)  
en ‘t Kuipke

AVONTUURLIJKE  
CONCERTLOCATIE:  
FLORALIËNHAL 
Het Gent Festival valt op door haar boeiende keuze voor gevestigde 
waarden en jonge wolven maar ook door haar unieke en gedurfde  
concertlocaties. Met een oppervlakte van zestienduizend vierkante meter 
en industriële look is de Floraliënhal dé eyecatcher van deze editie. 
We zijn dan ook erg enthousiast dat we deze majestueuze hal – ooit 
bestemd voor een treinstation in Belgisch Congo – maar liefst vier keer 
helemaal mogen omtoveren tot een onvergetelijk decor. We creëren er 
de optimale omstandigheden voor artiesten, muzikanten en het publiek. 
Het glazen dak en ruimtegevoel geven ongetwijfeld een extra dimensie 
aan je concertbeleving. Deze Floraliënconcertreeks wil je niet missen.  
Je ziet er de vurige violiste Patricia Kopatchinskaja met haar Camerata 
Bern aan het werk. Ook klepper Josse De Pauw spot je er met  
het Collegium Vocale Gent in het muziektheater De Blinden.  
Weggeblazen word je door het opzwepende Flamencoballet uit  
het broeierige Andalucía, met Carmen van Bizet. En een 80-koppig  
orkest met 30 jonge zangers nemen je mee tijdens hun verbluffende  
uitvoering van Don Carlos, waarbij ze de mysterieuze wegen van  
de macht proberen te doorgronden. 

KIDS AAN ZET!

De Broertjes Kist 4+ 
Er waren eens vier broers. Ze heetten Kist. Niemand 
wist of ze zo heetten omdat ze in een kist woonden 
of dat ze in een kist woonden omdat ze zo heetten. 
Natuurlijk hadden ze elk ook nog een eigen naam: 
Oudste, Jongste, Middelste en Domste. En ze had-
den Grote Trom, zoals andere mensen een hond of 
een kanarie hebben. Op een nacht vertrekken ze met 
Grote Trom op zoek naar het geluk...
De Broertjes Kist is een spannende voorstelling met 
aanstekelijk slagwerk, acrobatiek en veel humor, 
gespeeld door Percossa uit Amsterdam. Ze gebruiken 
alles wat los en vast zit als instrument en spelen alle 
mogelijke ritmes. Kruip op het puntje van je stoel 
en laat je slingeren van de ene emotie in de andere. 
Stilzitten is onmogelijk! 

Het verhaal van de Soldaat 7+
Muziek moet je horen én zien, bedacht Igor 
Strawinsky, en hij schreef een heerlijk sprookje op 
muziek. Er was eens een soldaat die een lange 
tocht ondernam, op weg naar huis. Op een dag 
verkoopt hij zijn viool, aan iemand die hem er in 
ruil een boek voor geeft. Dat boek vertelt hoe je 
steenrijk kan worden. Wat een deal! Maar… wie 
is die koper eigenlijk? En wat is de échte prijs die 
de soldaat moet betalen?
Igor Strawinsky combineert populaire muziek zo-
als ragtime en tango met klassiek. Zeven solisten 
van CASCO Phil brengen een bonte bende van 
instrumenten mee: viool, contrabas, fluit, fagot, 
trompet, trombone en slagwerk. En de dirigent 
natuurlijk. En een verteller! Kurt van Eeghem trekt 
zijn theaterschoenen aan en brengt de duivel, de 
soldaat en de verteller tot leven. Een heerlijke 
voorstelling, voor iedereen van de familie!
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KIDS AAN ZET!
ZO 30 SEPT
Muziekcentrum De Bijloke
Tickets & info 
Per concert: 9 euro (-14 jaar) 
12 euro (volwassenen)
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Percossa
Een productie van Oorkaan UITVOERDERS

Casco Phil
Benjamin Haemhouts dirigent 
Kurt Van Eeghem verteller

Percossa


