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De tijd is een ongrijpbaar ding. Hij
is een vanzelfsprekend onderwerp
in ons leven - vaak omdat we er
te weinig van hebben - maar hij is
tegelijkertijd ook een onwezenlijk
fenomeen. Het verleden bestaat niet
(meer), de toekomst is er (nog) niet en
het heden is ongrijpbaar. Zodra je ‘nu’
zegt of denkt, is het moment alweer
voorbij. De tijd kan onze vriend zijn, die
alle wonden heelt, maar hij is ook de
vijand die onze jeugd steelt; hij is de
grondslag van onze vergankelijkheid.
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Muziek is bij uitstek de kunst van
de tijd: anders dan literatuur of
schilderkunst, is muziek onlosmakelijk
verbonden met een concrete
tijdsduur; ze kan daaraan niet
ontsnappen. Een muziekstuk duurt
bijvoorbeeld precies 4 minuten
en 33 seconden.
Voor componisten en musici is
de tijd een van de belangrijke
ingrediënten van hun vak. Dat blijkt
al uit het Italiaanse woord voor tijd:
tempo, een van de sleutelbegrippen
uit de muziekpraktijk. ‘Tempo’ is
het fenomeen waar muziek en tijd
elkaar op de meest directe manier
ontmoeten.
Maar hoe we de tijd beleven is een
heel andere kwestie. Honderd jaar
geleden stierf Marcel Proust, auteur
— 4 —

“Twintig dagen lang
zetten we onze horloges
gelijk met die van de
meest uiteenlopende
componisten en musici.”

In À la recherche du temps perdu
verloopt het narratief niet bepaald
volgens de lineaire kloktijd. Centraal
in Prousts oeuvre staat de mémoire
involontaire, met als beroemde
voorbeeld de herinneringen aan zijn
kindertijd die een madeleine bij hem
oproept. Zijn interesse gaat uit naar
de ‘verloren’ tijd, die in het laatste deel
van zijn cyclus ‘hervonden’ wordt.
In deze festivaleditie duiken we in de
muzikale wereld van Proust. Welke rol
speelt de muziek in zijn oeuvre? Naar
welke muziek luisterde hij? Welke
componisten kende hij?

Maar vooral exploreren we de
verhouding van tijd en muziek in
brede zin. Wat doet muziek met
onze tijdsbeleving? Wat doen de
repetitieve patronen van de minimal
music met ons brein? En wat blijft er
nog over van de kloktijd wanneer we
naar Bruckners Negende symfonie
luisteren?
Twintig dagen lang zetten we onze
horloges gelijk met die van de
meest uiteenlopende componisten
en musici. We kunnen de tijd niet
vastpakken, maar aan de hand
van muziek kunnen we hem wel
voelbaar maken. In de klanken van de
eeuwenoude gregoriaanse metten
tot de allernieuwste composities
van vandaag, beleven we de tijd in al
zijn gedaantes: vluchtig en eeuwig
tegelijkertijd.
Geniet van uw Festival!
Veerle Simoens
Artistiek en algemeen directeur
— 5 —
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van À la recherche du temps perdu.
Toen Proust leefde, was de meetbare
tijd een belangrijk onderwerp. Aan het
begin van de negentiende eeuw had
elk dorp nog zijn eigen tijdzone. De
middag was wanneer de zon op haar
hoogste punt stond. De komst van de
spoorwegen maakte het noodzakelijk
om de klokken van de verschillende
haltes op een traject op elkaar af te
stemmen.
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De Volvo C40 Recharge
met Gentse roots.

100% elektrisch. 200% genieten van muziek.
De Volvo C40 Recharge is onze eerste volledig elektrische crossover.
Laat u verrassen door de harmonieuse stilte van elektrisch rijden
en bereid u alvast voor op Gent Festival met
het premium Harman Kardon-audiosysteem.

18,2 - 22,3 KWH/100KM I O G CO 2/KM (WLTP)
Contacteer uw verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Afgebeeld model ter illustratie.
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be

programma 22

© Michiel Hendryckx
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Officium

Het middeleeuwse
getijdengebed met een twist
UITVOERDERS
Psallentes
Silbersee
PROGRAMMA
7:00 de metten
9:00 de lauden
12:00 de priem en de terts
15:00 de sext en de none
18:00 de vespers
20:00 de completen

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk,
Klein Begijnhof Gent
10.09.2022 I 07:00
Tickets € 16 per concert I
€ 72 voor een dagticket
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In het betoverend mooie decor van de kerk van het Klein
Begijnhof evoceren de zangeressen van Psallentes samen met
de hedendaagse stemkunstenaars van Silbersee het zogenaamde ‘officie’, de cyclus van getijdegebeden die in heel
Europa het ritme van het dagelijkse leven bepaalden.

Psallentes legt zich toe op de oudste vocale muziek: het gregoriaans
en de vroege meerstemmigheid.
Artistiek leider
Hendrik Vanden Abeele:
“Het zingen van de getijden? Dat
klinkt als iets van ver weg en lang
geleden, en dat is het ook. Toch is
het ook volkomen universeel: overal
waar mensen samenkomen, ontstaan teksten. Sommige teksten
krijgen een aparte status. Die samen
reciteren, dat is een krachtig, tijdloos
gebeuren. Bij het woord ‘getijden’
denk je natuurlijk ook aan de zee.

Wat mooi dan dat we met Silbersee
scheep gaan. Dit wordt bijzonder. Je
voelt meteen dat het geheel groter
wordt dan de som van de delen. Het
wordt een roadtrip, iets wat lijkt op
‘bingewatchen’ ook, maar elke vergelijking loopt mank…”
Silbersee bevindt zich aan de
voorhoede van het hedendaagse
muziektheater.
Artistiek leider Romain Bischoff:
“De middeleeuwse getijden en het
oude gregoriaans lijken ver verwijderd van wat Silbersee doorgaans
doet, toch is dit een project naar ons
hart. De expressie van de menselijke stem, dat oer-instrument waar
alle muziek mee begon, ligt aan de
basis van al ons werk. We kijken
erg uit naar de samenwerking met
Psallentes. Op subtiele wijze zullen
we ons in de oude eenstemmigheid
neervlijen. Samen met hen gaan
we de Begijnhofkerk bezielen met
klanken die elkaar over de eeuwen
heen de hand reiken en de luisteraar
meenemen in een tijdloze reis.”
— 11 —
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Bij zonsopgang klinken de lauden.
Doorheen de dag horen we de priemen en tertsen, sexten en nonen,
en ‘s avonds natuurlijk de vespers
en de completen. Een oefening in
(on)regelmaat en (on)evenwicht
doorheen de dag, op het ritme van
de uren.
Je kunt een aantal getijden uitkiezen, of je helemaal onderdompelen
in deze oude rite en ze allemaal
beleven.

— 12 —
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In Gentse stadstuinen
11.09.2022 I vanaf 11:00
Tickets € 11 per concert I
€ 9 per concert vanaf
4 voorstellingen

Whispering Leaves

Intieme nazomerconcerten
in de mooiste Gentse stadstuinen

— 13 —
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Na de succesvolle eerste editie van
vorig jaar, betoveren we opnieuw
een reeks prachtige Gentse tuinen en
binnenplaatsen met intieme muzikale optredens. Het gamma is breed:
van zeventiende-eeuwse Airs de cour
tot singer-songwriters en jazz. Meer
dan vijftien zangers en hun begeleiders doen de blaadjes in de Gentse
ongekende tuinenpracht ritselen en
bezorgen je een onvergetelijke dag.
Geniet van deze unieke combinatie
van natuur, poëzie en muziek in een
ongedwongen setting.

Whispering Leaves
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Ana Diaz
Deze Brusselse Spaanse schrijft
eigen songs waarin bossa nova,
pop, flamenco en fado elkaar
ontmoeten en ook traditionele
liederen opduiken
Anna Rune
De persoonlijke liedjes van deze
Vlaamse singer-songwriter doen
soms pijn, maar gaan altijd recht
naar het hart
Deborah Cachet
& Sofie Vanden Eynde
De Belgische topsopraan brengt
Franse elegantie in prachtige,
17e-eeuwse airs de cour

Jonas Winterland
Hartveroverende, Nederlandstalige
verhalende songs in de traditie van
Bob Dylan en Leonard Cohen
Les nièces de Diderot
Een poëtisch-muzikaal trio waarin
slagwerk, piano en woordkunst op
subtiele wijze met elkaar vervlochten zijn
Liedjes met Wortels
Betoverend concert voor kinderen
vanaf vijf met vrolijke, aanstekelijke
en ontroerende liedjes uit de hele
wereld

Eva sur Seine
Verfijnde jazz-zang van Eva Scholten
met virtuoos gipsy gitaarspel van
de gebroeders Baggerman

Liesbeth Devos & Gwen Cresens
De gevierde sopraan en de virtuoze accordeonist duiken samen
in het repertoire van de Engelse
17e-eeuwse singer-songwriter
John Dowland

Herrie in de tent
Sprankelend muziektheater voor
kinderen van drie tot zes én hun
(groot)ouders

Lotte Verstaen & Peter Jeurissen
Berlioz’ superromantische cyclus
Les nuits d’été in de oorspronkelijke
versie met piano

Jawa Manla & Pau Sola
Arabische en Catalaanse poëzie
ontmoeten elkaar in de improvisaties van deze virtuozen uit Aleppo/
Damascus en Barcelona

Sishani
Krachtige, geëngageerde songs
van deze in Nederland opgegroeide
artieste met Namibische en
Belgische roots

— 14 —

Sterre Konijn & Christiaan Verbeek
De veelzijdige Nederlandse zangeres, die ook duduk en theremin
speelt, brengt een intieme versie
van haar bejubelde debuut-cd ‘een’
Stoomboot
Een kruising van Kuifje, De Kleine
Prins en een doe-het-zelfzaak, zo
typeert zanger Niels Boutsen zichzelf; maar bovenal is hij een verteller
Dionysos Now! ft. Tsar B
Ze ontmoetten elkaar vorig jaar
op Whispering Leaves. Nu delen
de futuristische R&B en de oude
muziek het podium
Wim Claeys
Deze folkzanger is ook een geliefd
cabaretier en maakt je keer op keer
blij met zijn onvervalste Gentse
liedjes

Met dank aan

© Bas Bogaerts

Ontdek de betoverende binnentuinen van de Dada Chapel, het
Provinciehuis, stadspaleis d’Hane
Steenhuyse, het Karmelietenklooster en nog véél meer op
whisperingleaves.gent

de spelers van

— 15 —
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Feestelijk openingsconcert
Looping Time
Evelyn Glennie en O/Modernt
Sint-Baafskathedraal
12.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 12
UITVOERDERS
O/Modernt Chamber Orchestra
Hugo Ticciati, viool en muzikale leiding
Dame Evelyn Glennie, percussie
PROGRAMMA
Hildegard von Bingen Vos flores rosarum
Paul Smadbeck - Rhythm Song
Arvo Pärt - Fratres
J.S. Bach - Brandenburgs concerto
nr. 3 in G majeur
Philip Glass - Symfonie nr. 3

Voor de feestelijke opening van Gent
Festival in de Sint-Baafs-kathedraal
verwelkomen we Zwedens meest
innovatieve ensemble. Ze dragen
ons festivalthema ‘tijd’ in hun naam.
O/Modernt (Zweeds voor
On-Modern) is een uniek concept
ontsproten aan het brein van violist,
dirigent en artistiek leider Hugo
Ticciati.
Ze spelen in Gent een uitgekiend
programma van muziek die op
de tijd reflecteert, zoals Paul
Smadbecks bezwerende Rhythm

— 16 —

Evelyn Glennie is een van de weinige percussionisten die erin slagen
een spectaculaire solo-carrière op
te bouwen. Ze treedt wereldwijd
op met de meest vooraanstaande
orkesten en deelt het podium met
solisten uit de wereld van de klassieke muziek, maar ook met folk-,
jazz- en popmuzikanten zoals Björk.
Evelyn Glennie werd geboren in
Schotland, waar ze opgroeide op
een boerderij. Rond haar achtste
begon haar gehoor af te nemen,
maar dat belette haar niet om piano
te leren spelen. Toen ze twaalf was,
werd haar interesse voor percussie
gewekt. Ze ging beide, piano én
percussie, studeren in Londen. Ze
besefte al snel dat een orkestbaan
niet voor haar was weggelegd, maar

ze vond ook dat percussie buiten
het orkest een plek verdiende. Met
haar baanbrekende werk heeft ze
de weg geëffend voor een nieuwe
percussie-cultuur. Ondertussen
heeft ze de wereldpremières gespeeld van meer dan tweehonderd
nieuwe composities.
Het is haar missie om de wereld te
leren luisteren:
“Luisteren is de basis van elk
aspect van ons leven. De uitdagingen waarvoor we staan in het werk of
thuis, kunnen doorgaans overwonnen worden door een betere luistervaardigheid. Mijn carrière en mijn
hele leven staan in het teken van het
luisteren, in de meest fundamentele
betekenis van het woord. Door het
verlies van mijn gehoor moest ik op
een andere manier leren luisteren
en ontdekte ik facetten van klank
waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Het verliezen van mijn gehoor
heeft een betere luisteraar van me
gemaakt.”
Bron: evelyn.co.uk

Met dank aan

— 17 —
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Song voor solo marimba en het betoverende Fratres van Arvo Pärt.
En wat dacht je van Bachs Derde
Brandenburgse concerto? Met zijn
constante herhaling van hetzelfde
ritmische motief is dit een van de
oudste loop stations ooit. Pièce de
résistance wordt de Derde symfonie van de grootmeester van de
minimal music, Philip Glass.

Het zuivere goud van Joyce DiDonato — Een wereldster komt naar Gent

© Sergi Jasanada
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De internationaal gevierde mezzosopraan Joyce DiDonato
verrast met een door haarzelf samengesteld programma. In
een semi-geënsceneerd concert verkent ze samen met haar
vertrouwde muzikale partners van barokorkest Il Pomo
d’Oro de grootsheid, de macht en het mysterie, maar ook de
breekbaarheid en de vergankelijkheid van de natuur.

— 18 —

Visions of Eden
met Joyce DiDonato
Muziekcentrum
De Bijloke
13.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 47
UITVOERDERS
Joyce DiDonato, mezzosopraan

Maxim Emelyanychev,
klavecimbel en muzikale leiding
PROGRAMMA
Muziek van onder meer Cavalli,
Händel, Wagner, Mahler,
Ives en Portman

Er is een taal zonder vraagtekens.
Je kunt haar lezen in de ringen van de
bomen. En in de wind, en in de rivier,
en in de klank van de zingende vogels.
Is hun gezang veranderd sinds de
eerste ochtend van de wereld?
Uit The First Morning of the World
Tekst: Gene Scheer
Muziek: Rachel Portman

Engagement
Maar er is meer. DiDonato is een
maatschappelijk zeer geëngageerde zangeres, die gelooft in de kracht
en het belang van de kunsten voor
deze wereld. Ze is niet alleen te zien
op prestigieuze podia, ze zingt ook
in scholen, vluchtelingenkampen en
gevangenissen.
“Muziek heeft een helende kracht”,
zegt ze zelf, “ze kan mensen bezielen met vuur en de moed geven om
de wereld te veranderen.”
— 19 —
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Il Pomo d’Oro, orkest

Goud
De stem van de in Kansas geboren
Joyce DiDonato werd door de
New Yorkers beschreven als ‘niets
minder dan 24-karaats goud’, zuiver
goud dus. Ze maakt over de hele
wereld furore in het belcanto-repertoire en is kind aan huis in de meest
prestigieuze operahuizen, waar
ze schittert in rollen van Händel,
Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti,
Massenet en Berlioz. Daarnaast
verraste ze de muziekwereld met
een schitterende uitvoering van
Schuberts Winterreise met niemand
minder dan dirigent Yannick NézetSéguin aan de piano.

En mensen bezielen, kan DiDonato
als geen ander. Met haar stem,
maar ook met haar ontwapenende
présence op het podium.
De voorbije vijf jaar is ze zich steeds
meer gaan toeleggen op het samenstellen van zeer persoonlijke,
conceptuele programma’s rond een
centraal thema.
In het succesvolle In War & Peace
reageerde ze op de aanslagen in
Parijs met de harmonie van muziek.
Aanvankelijk putte ze daarvoor
vooral uit het barokke repertoire,
maar nu reist ze de wereld rond
met Eden, een semi-geënsceneerd
concert waarvan het programma
vier eeuwen muziek overspant.
DiDonato zingt zelf de trompetpartij
in The Unanswered Question van
Charles Ives en houdt ook een
nieuw stuk van Oscar- én Grammywinnares Rachel Portman boven de
doopvont: The First Morning of the
World. Daarnaast schittert ze in virtuoze aria’s van Cavalli en Händel en
in liederen van Wagner en Mahler.
— 20 —
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Het zuivere goud van Joyce DiDonato

“Zoals ik ernaar kijk,
is dit de tijd waarin
ieder van ons wordt
opgeroepen om deel te
nemen aan het helen
van onze wereld en
onze harten: herstellen
wat gebroken is, weer
opbouwen wat braak
ligt, voeden wat uitgeput is. Zowel de natuur
als de muziek wijzen
ons de weg.”
Joyce DiDonato

24.03.2022
08.01.2023

NORM
& VORM
EXPO + RONDLEIDINGEN + LIDWOORD + SALONGASTEN + WORKSHOPS + MEER

16 – 17
09.2022

OdeGand 20!
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In september organiseren
we onze muzikale extravaganza
voor de 20ste keer
Twee decennia geleden deed
Gent Festival van Vlaanderen
de hele stad zinderen van
muziek met een nieuw en
uniek evenement.

— 22 —

OdeGand was zowel een ode
aan de stad Gent als een feest
van muzikale betovering op en
langs de binnenwateren van
Gent: eaux de Gand.
Het evenement groeide uit
tot een jaarlijkse mijlpaal in
de culturele kalender. Dit jaar
komt het Festival met een uitbundige OdeGand XL editie!
We openen op vrijdag met een
muzikale ‘Oeverture’ op de
Gentse wateren. Op zaterdag
vibreert de hele stad als vanouds op muziek uit alle windstreken: kies je OdeGandroute en geniet ook outdoor
van heel wat muzikaal plezier.
‘s Avonds sluiten we af met
een zinderend slot op de
Gras- en Korenlei.

© Christophe Vander Eecken
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OdeGand 20!
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Festivaldirecteur
Veerle Simoens

“Voor deze feesteditie vroegen
we de vier mensen die in het
verleden OdeGand onder hun
hoede hadden om als gastprogrammeurs deze editie samen
met ons vorm te geven. We
vroegen hen naar hun highlights.
Dankzij hen, en onze teams
natuurlijk, is OdeGand geworden
wat het nu is: een sprankelend
event en dé grote aftrap van het
culturele jaar in gans Vlaanderen.”

Serge Platel,
festivaldirecteur
2003-2015

Gent leefde!
De geboorte van OdeGand ligt
Serge Platel nog vers in het geheugen: “We hadden natuurlijk al enige
jaren de zogenaamde Happening,
maar het succes daarvan begon te
tanen. Bij mijn aantreden kreeg ik
de toestemming om het roer om te
gooien. De kern wilde ik behouden:
— 24 —

de combinatie van klassieke muziek
en muziek van over de hele wereld.
Maar we wilden er meer een feest
van maken. Zo hebben we de afsluiting van de dag van de kathedraal
naar de Gras- en Korenlei verlegd.
Daarnaast hebben we de prachtige
Gentse waterwegen erbij betrokken. We gingen samenwerken met
de lokale rederijen en zetten een
parcours op met muziek op en langs
het water. Het was meteen een
overdonderend succes. Maar het
was ook een logistieke nachtmerrie.
Alles wat kon mislopen, liep ook mis.
We hadden vooral de capaciteit van
de locaties niet goed ingeschat. Op
sommige plekken stonden duizend
mensen voor de deur, waar er maar
plek was voor driehonderd. Toch
sloeg het event enorm aan. Gent
leefde!”
Artistiek directeur Bert Schreurs
programmeerde de eerste edities
van OdeGand, in de jaren 20032005: “Ik had er aanvankelijk een
dubbele relatie mee. Het was toen
vooral rennen van het ene concert
naar het andere, wat de aandacht
voor de muziek niet ten goede

Isaline Claeys,
artistiek coördinator
2012-2014

Jelle Dierickx,
artistiek coördinator
2006-2011

Artistiek coördinator Jelle Dierickx
programmeerde OdeGand in de jaren
2006-2011. Hij breidde OdeGand uit
met een speciaal luik voor kinderen:
KidsOdeGand. “Voor mij is OdeGand
de opmaat tot een festival dat een
bijzonder muzikaal verhaal vertelt. Een
bont feest dat de wereld naar Gent
brengt. Een mix van verrassingen, parels, show en vuurwerk. De muzikale
sleutel tot een zinderende stad.”

Huidig directeur Veerle Simoens
programmeert OdeGand sinds
2015. De laatste jaren zoekt ze
steeds meer de ‘blends’ op: “De
verdeling tussen klassieke en
niet-Westerse muziek, is niet meer
zo rigide. Dat zal dit jaar uitmonden
in het eerste deel van het slotconcert, waarbij we laten zien dat
de wereld ondertussen ín Gent
aanwezig is, en dat wat we vroeger
‘wereldmuziek’ noemden, sterk is
geëvolueerd. OdeGand is
bij zijn twintigste editie meer dan
ooit springlevend!”
Met dank aan
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kwam. Maar toen de juiste formule
eenmaal gevonden was, zag ik er
de grote waarde van in. Je krijgt een
prachtige staalkaart van klassieke
muziek on the edge en traditionele
muziek uit de hele wereld. Het
publiek fronste ook wel eens de
wenkbrauwen, maar dat hoort
erbij. OdeGand heeft een prachtig
parcours afgelegd. En de link met
het water en het erfgoed van Gent
werkt natuurlijk fantastisch!”

Isaline Claeys had OdeGand onder
haar hoede in de jaren 2012-2014:
“De programmatie van OdeGand
was echt een complexe puzzel,
een lange zoektocht naar de juiste
evenwichten. Als programmator
was er een vorm van vrijheid, want
voor het publiek ging het niet om
de grote namen, maar wel om het
concept van OdeGand. Rondlopen
in de stad en muziek ontdekken. Wat
een troef! Het gaf de gelegenheid
om allerlei onbekende pareltjes te
presenteren.”

De keuze van Serge Platel

Roby Lakatos
gfvv 2022 — it’s about time

Capitole Gent
Koning van de klezmer, prins van de viool,
klassiek virtuoos. We kunnen complimentjes blijven geven aan de Hongaarse
topviolist Roby Lakatos. Eindelijk opnieuw
in Gent: dit concert belooft een waar
spektakel te worden!
De keuze van Bert Schreurs

Flat Earth Society
Orchestra

De keuze van Jelle Dierickx

Fahmi Alqhai
Ons Huis
Een van de grootste talenten op de viola
da gamba, de flamboyante Fahmi Alqhai,
neemt je mee op een reis van klassieke,
zuiderse en hedendaagse muziek.
De keuze van Veerle Simoens

Luciana Jury

NTGent
Het eigenzinnige Belgische Flat Earth
Society Orchestra begeeft zich doorheen
heel wat stijlen en genres, van muziektheater tot rock. De vijftienkoppige band
blaast je weg met hun live performance.
De keuze van Isaline Claeys

Sete Lágrimas
Sint-Pieterskerk
Laat je meeslepen naar het Portugal van
vijf eeuwen terug door de twee pakkende
stemmen en renaissancemuziek van Sete
Lágrimas.
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UGent Aula Voldersstraat
De Argentijnse Luciana Jury verovert met
enkel haar gitaar, haar schitterende stem
en ongelofelijk inlevingsvermogen ongetwijfeld jouw hart tijdens OdeGand.

Ook de rest van het programma klinkt
veelbelovend! Ontdek alle artiesten op
onze website en kies jouw route met drie
onvergetelijke concerten (met of zonder
het alom geliefd boottochtje op de Gentse wateren) voor deze feestelijke editie.
Info en tickets via odegand.gent

Meesterviolist
Kremer en zijn
Baltische vrienden
Opera Gent
20.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 22
UITVOERDERS
Gidon Kremer, viool en artistieke leiding
Kremerata Baltica
PROGRAMMA
Miłosz Magin - Stabat Mater
Valentin Silvestrov - The Messenger
Dmitri Sjostakovitsj Kamersymfonie nr. 8 in c mineur
Gija Kacheli - Middelheim
Astor Piazzolla Cuatro Estaciones Porteñas
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Gidon
Kremer en
Kremerata
Baltica 100!

Kremerata Baltica bestaat dit jaar
25 jaar. Oprichter en artistiek leider,
de wereldvermaarde violist Gidon
Kremer wordt 75. Samen dus honderd jaar! Eindelijk komen ze terug
naar Gent, met muziek van onder
andere Dmitri Sjostakovitsj, de
Oekraïnse componist Valentin
Silvestrov en de Pool Miłosz Magin.
Ze brengen ook de Vier Jaargetijden mee, niet die van Vivaldi deze
keer, maar wel de heerlijke Cuatro
Estaciones Porteñas van de Argentijnse tangolegende Astor Piazzolla.
En uiteraard is het de meesterviolist
die zelf soleert in deze muzikale
evocatie van de vier seizoenen in de
stad Buenos Aires.

“België was het eerste buitenland
dat ik ooit bezocht, voor de Koningin
Elisabethwedstrijd in 1967, en die
herinnering blijft natuurlijk voor altijd
in mijn geheugen gegrift.”
Gidon Kremer

meer dan 1000 concerten in meer
dan 50 landen en 600 steden.
Gidon Kremer: “Ik kies er niet
bewust voor een ‘outsider’ te zijn,
maar de muziekmarkt heeft mij tot
buitenstaander gemaakt, want ik
ben geen commercieel artiest en wil
dat ook niet zijn.
Muziek is mijn thuis. Ik hoop met mijn
bezoek aan Gent iets te betekenen
voor diegenen voor wie muziek nog
van belang is. Mijn andere thuis is de
Kremerata Baltica, een ensemble
dat ik 25 jaar geleden oprichtte.
Het is zeer waardevol om door die
familie omringd te zijn. Ook met de
vele nieuwe spelers delen we nog
steeds dezelfde spirit: ons gezamenlijke doel is om een boodschap
over te brengen.”
Met dank aan
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Buitenbeentje
De Letse violist Gidon Kremer is
een buitenbeentje in de wereld
van de klassieke muziek. Wars van
beroemdheid en sterallures, baande
hij zich de voorbije halve eeuw een
eigen weg in het internationale
muziekbedrijf. In 1997 richtte hij
Kremerata Baltica op, een select
gezelschap van jonge, virtuoze en
zeer bevlogen musici uit de drie
Baltische staten. Het ensemble
geldt wereldwijd als een van de
beste kamerorkesten. Centraal in
Kremers werk staat zijn creatieve en
eigenzinnige manier van programmeren, waarbij hij altijd buiten de
platgetreden paden van het ijzeren
repertoire gaat. Het ensemble
speelde ook ontelbare wereldpremières van muziek van onder
andere Arvo Pärt en Pēteris Vasks.
Sinds de oprichting gaf het orkest
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Recruitment & Selection
Reward Management
Interim Management
Career Management
Talent Management
HR Contracting
HR Consulting

Wishing you
an inspiring evening.
hudsonsolutions.com

Assessments
HR Tools

Beyond
commitment.
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Sint-Baafskathedraal
22.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 15
UITVOERDERS
Bamberger Symfoniker
Jakub Hrůša, dirigent
PROGRAMMA
György Ligeti - Lontano
Anton Bruckner Symfonie nr. 9 in d mineur

Bruckners monumentale Negende
Opnieuw komt een internationaal
toporkest naar Gent. Dit jaar
verwelkomen we de Bamberger
Symphoniker. Onder leiding van
hun chef-dirigent Jakub Hrůša
zullen ze de majestueuze architectuur van de Sint-Baafskathedraal
betoveren met twee werken die ons
festivalthema ‘tijd’ in klank vatten.
Voor wie zich overgeeft aan Anton
Bruckners Negende symfonie, lijkt
de tijd niet meer te bestaan. Het
eerste deel heeft als tempoaandui-

ding ‘misterioso’. Meer nog dan bij
zijn eerdere symfonieën lijkt hij deze
pure muziek uit de diepste diepten
van zijn kunstenaarschap te halen.
Daarnaast spelen de Bamberger
een twintigste-eeuwse klassieker
Lontano van de Hongaarse componist György Ligeti. In dit werk lijkt
de avant-gardecomponist het grote
gebaar van de muziek van het verleden weer op te zoeken. Een mysterieuze en spannende opener, die
een ideale tegenhanger vormt voor
Bruckners genereuze Negende.
— 31 —
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De Bamberger
Symphoniker
o.l.v. Jakub Hrůša

In gesprek
met concertmeester
Bart Vandenbogaerde
Op de stoel van de concertmeester zal tijdens het concert
van de Duitse Bamberger Symphoniker een Vlaming zitten.
Bart Vandenbogaerde begon al op zijn vijfde met vioolspelen.
Hij kreeg later les van Rudolf Werthen en studeerde af bij
Kees Hülsmann in Utrecht. Hij was nog student toen hij door
het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd gestrikt als
plaatsvervangend eerste concertmeester. Sinds 2013 is hij eerste
concertmeester van de prestigieuze Bamberger Symphoniker.
Op 22 september komt hij dus met zijn orkest naar Gent.

Hoe ben je eigenlijk in
Bamberg terechtgekomen?
Ik wist dat ze al een tijdje op zoek
waren. Een dirigent die me kende
van Rotterdam, waar ik plaatsvervangend eerste concertmeester
was, heeft mij geïnformeerd over
het orkest. Ik heb er eind 2011 voor
het eerst als gastconcertmeester
gespeeld en een jaar later heb ik de
auditie gewonnen.
Je bent opgeleid in de BelgischFranse viooltraditie. Is de overstap
naar zo een Midden-Europees
orkest dan niet erg groot?
Dat valt wel mee, ik voel me hier heel
thuis. Vandaag de dag zijn orkesten
sowieso erg internationaal.
Eugène Ysaÿe is trouwens ook
— 32 —

concertmeester geweest in
Berlijn, ik ben dus niet de eerste
Belgische violist in Duitsland. Het
is echt niet zo dat er alleen maar
Duitsers in de Duitse orkesten
zitten. Toch wordt de lokale traditie
op de een of andere manier altijd
wel doorgegeven, los van de
nationaliteiten van de spelers.
Hoe is het om Bruckner te
spelen met zo een orkest?
We hebben de Negende symfonie al
vaker uitgevoerd. Ons orkest speelt
sowieso veel Bruckner, ook met
onze eredirigent Herbert Blomstedt,
die vorig jaar bij jullie in Gent te gast
was met de Wiener Philharmoniker.
Het is eerst en vooral prachtige
muziek. Een paar jaar geleden

het eerste Duitse orkest dat na de
Tweede Wereldoorlog weer overal
mocht gaan spelen.
Zijn jullie na de coronaperiode
weer veel aan het toeren? En kijk
je ernaar uit naar Gent te komen?
Ja, dat reizen begint nu weer op
gang te komen. Er zijn ook al weer
plannen voor Azië, geloof ik. In
België kom ik slechts heel af en toe
voor familiebezoek, maar meestal
komt de familie ons bezoeken in
Bamberg. Ik vind het natuurlijk leuk
om in België te komen spelen met
mijn collega’s, het is ook weer een
kans voor mijn familie om eens te
komen luisteren.
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De Bamberger zijn een jong
orkest met een oude traditie. Wat
merk je nog van die Tsjechische
oorsprong?
Die oorspronkelijke mensen zijn
allemaal weg natuurlijk. Er schijnt
nog wel iets van de ‘Boheemse’
klank overgebleven te zijn. Maar
een van de dingen die dit orkest
typeren, is de manier van werken.
Bamberg is een relatief kleine stad
van ongeveer vijfenzeventigduizend
inwoners. Het gaat er erg
gemoedelijk aan toe. De meeste
orkestleden komen op de fiets
naar het werk. Dat is in Berlijn of
München wel anders. Maar toch
spelen we mee in die liga. In die
grote steden is er natuurlijk veel
meer aan de hand en ontmoet je
meer collega-musici van andere
orkesten. Maar wij hebben de
luxe dat we op dat niveau kunnen
spelen en toch op een idyllische
plek kunnen wonen met ons gezin.
We reizen overigens veel. Dit was

© Melle Meivogel

speelden we de Vijfde symfonie
in Sankt Florian, waar Bruckner
begraven ligt. Dat was natuurlijk erg
bijzonder. Ik was na het concert heel
even helemaal alleen bij de kist van
Bruckner beneden in de kathedraal.
Dat vergeet je natuurlijk niet snel.

Met dank aan
Onder de bescherming van Ambassadeur Martin Kotthaus
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The ECMA Project

© Clement Pimenta

MASTERCLASSES
Conservatorium
20-23.09.2022 I 19:00
Gratis toegang

© Studio CuiCui

Openbare masterclasses
met internationaal toptalent
Gent Festival is al jarenlang trotse
partner van de European Chamber
Music Academy, de internationale
organisatie die de jongste garde
kamermuziektalent koppelt aan
leden van wereldvermaarde
ensembles. Uit de strenge selectie
stellen we drie ensembles voor.
Drie dagen lang zijn ze bij ons te
gast en werken ze op het allerhoogste niveau aan prachtige
kamermuziek in gratis toegankelijke masterclasses. Een unieke
blik achter de schermen!

© Ixmina Marin
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Europa’s toekomst op het
gebied van kamermuziek
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Het resultaat van al dat harde werken
laten de drie ensembles horen in een
origineel vierluik.

CONCERT
MIRY Concertzaal
23.09.2022 I 19:00
Tickets vanaf € 12

TRIO PANTOUM
Trio Pantoum, opgericht in 2016, stort
zich op het tweede pianotrio van Camille
Saint-Saëns, een van de grote meesterwerken uit het repertoire. Saint-Saëns
breidde de klassieke vierdelige structuur
uit met een vijfde deel. Het is een groot
werk waarin Saint-Saëns volgens een criticus al zijn wijsheid en ervaring verwerkte.

PROGRAMMA CONCERT
19:00
Trio Pantoum
Camille Saint-Saens Pianotrio nr. 2 in e mineur
19:45
Nerida Quartett
Georges Crumb - Black Angels
20:30
Trio Ernest
Amanda Maier Pianotrio in Es majeur
21:15
Trio Pantoum & Nerida Quartett
César Franck Pianokwintet in f mineur
UITVOERDERS
Trio Pantoum
Trio Ernest
Nerida Quartett
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TRIO ERNEST
Trio Ernest, opgericht in 2019, resideert
in ons land in de Koninklijke Muziekkapel Koningin Elisabeth. Ze brengen
muziek mee van de negentiendeeeuwse Zweedse componiste Amanda
Maier, die ook viool en orkestdirectie
studeerde. Helaas legde ze haar
muzikale carrière stil zodra ze getrouwd
was. Eeuwig zonde voor de muziekgeschiedenis, want haar pianotrio barst
van de romantische energie.
NERIDA QUARTETT
Het Nerida Quartett, opgericht in 2018,
ontleent zijn naam aan de Nereiden, de
zeenimfen uit de Griekse mythologie. In
Gent spelen ze Black Angels, een werk
voor ‘electric string quartet’ van de
Amerikaanse avant-garde-componist
George Crumb.
Trio Pantoum en het Nerida Quartett
bundelen tot slot hun krachten in het
magistrale Pianokwintet in f mineur
van César Franck.

Met dank aan
Dit concert is een coproductie met KASK & Conservatorium
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Cultuurliefhebber of cultuurmaker?
Cultuur Gent is jouw aanspreekpunt!

Voor opkomende en
gevestigde Gentse
cultuurmakers staan we
klaar met met advies,
subsidies en meer.
Boek met ‘Artiest zkt ...’
een artiest voor jouw
buurtfeest of evenement.
Op cultuur.gent vind je ook
alle info over evenementen
zoals het Sorry, Not Sorry
straatkunstenfestival.
Graag als vrijwilliger aan de
slag? Geef ons een seintje!
Quote © Kristof Van Heeschvelde
voor het Sorry,Not Sorry
straatkunstenfestival 2022

Benieuwd wat Cultuur Gent voor jou kan
betekenen? Surf meteen naar cultuur.gent
en schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Cultuur Gent is de
cultuurdienst van Stad Gent
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Du côté
Kouter:
Le salon
de Proust

Honderd jaar geleden, op 18 november 1922, overleed in
Parijs Marcel Proust, de schrijver van de grensverleggende
romancyclus À la recherche du temps perdu. Gent Festival
nam die verjaardag als aanleiding om ‘De Tijd’ tot thema van
deze editie te maken. We duiken ook in de muzikale wereld
van Proust zelf. Le salon de Proust is een dag vol concerten
waarin de muziek klinkt die hem inspireerde, maar ook
ontmoetingen waarin we ingaan op zijn grote liefde voor de
muziek, de kunstvorm die als geen ander met het fenomeen
‘tijd’ vervlochten is. Het hele programma vindt plaats Du
côté Kouter, in enkele prachtig bewaarde salons aan en rond
het schitterende plein in het centrum van Gent.
— 38 —
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Francks ‘cellosonate’
Cercle royal artistique
et littéraire - auditorium
24.09.2022 I 14:30
Tickets € 25
UITVOERDERS
Stéphanie Huang, cello
Jean-Claude Vanden Eynde, piano
PROGRAMMA
Nadia Boulanger - Trois Pièces
Ludwig van Beethoven Cellosonate nr. 3 in A majeur
César Franck Cellosonate in A majeur

Stéphanie Huang speelt Franck
Een van de meest genoemde modellen voor de sonate van Prousts fictieve
componist Vinteuil is de beroemde
Sonate voor viool van César Franck,
wiens 200ste geboortedag we dit jaar
vieren. Stéphanie Huang, laureaat van
de Koningin Elisabeth Wedstrijd Cello
2022, speelt dit geliefde meesterwerk
in de prachtige, door de componist zelf
geautoriseerde versie voor cello en
piano. Volgens sommigen is die nog
mooier dan het origineel. Er wordt zelfs
beweerd dat het werk door Franck
oorspronkelijk voor cello bedoeld was.
Daarnaast speelt ze een sonate van de
door Proust zeer geliefde Beethoven
en drie stukken van Nadia Boulanger,
die dezelfde Parijse salons als Proust
frequenteerde.
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door Stéphanie Huang, laureaat van
de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2022

Du côté Kouter: Le salon de Proust

In search of lost time
Opera Gent - Lullyzaal
24.09.2022 I 17:30
Tickets € 25
UITVOERDERS
Jan Michiels, piano
Juan Parra Cancino,
live electronics
Roel Van Berckelaer, scenografie
Lise Bruyneel, live video
PROGRAMMA
Muziek van onder meer Debussy,
Couperin, Schumann en Ligeti

© Bas Bogaerts

Club Falligan
24.09.2022 I 19:15
Tickets € 12

Jan Van den Bossche,
festivaldramaturg

Pianist Jan Michiels en componist Juan Parra
Cancino duiken in de wereld van Marcel
Proust en zijn bijzondere kijk op de beleving
van de tijd en de rol van de herinnering in ons
leven. Beelddramaturge en VJ Lise Bruyneel
doorspekt het geheel met filmmateriaal uit de
vroege 20ste eeuw en hedendaagse beelden.
Er klinkt muziek uit Prousts omgeving, van
bijvoorbeeld Claude Debussy en Gabriel
Dupont, maar ook werk van componisten
die Proust bewonderde, zoals Robert
Schumann en Richard Wagner. Of muziek
die op poëtische wijze bij Prousts oeuvre
aansluit, zoals György Ligeti en Györgi Kurtág.
Het wordt een net van herinneringen en
associaties dat de wereld van Proust oproept
en hem tegelijkertijd verbindt met de onze, in
een spannende dialoog tussen solo piano, live
electronics en live video.

Lezing

Proust de melomaan
In het universum van À la recherche du temps perdu speelt
de muziek, net als de schilderkunst en de literatuur
overigens, een belangrijke rol. Proust was een uitgesproken
melomaan. Hij kende de nieuwe muziek van zijn eigen
tijd, die van Debussy bijvoorbeeld, en was bevriend met
musici en componisten. Hij hield ook van de muziek van het
verleden, bijvoorbeeld van de late kwartetten van Beethoven.
Op ironische wijze was ‘la petite phrase’ van de fictieve
componist Vinteuil een belangrijk leitmotiv in het werk van de
schrijver die juist bekend staat om zijn extreem lange frasen.
Festivaldramaturg Jan Van den Bossche neemt je mee in
de muzikale smaak van Proust en de muzikaliteit van zijn
oeuvre. Een must voor elke Proust-liefhebber!
— 40 —

La sonate de Vinteuil
Opera Gent - Lullyzaal
24.09.2022 I 20:30
Tickets € 25

© Melle Meivogel

UITVOERDERS
Bart Vandenbogaerde, viool
Margarita Höhenrieder, piano

Brahms en Fauré, bien étonnés de
se trouver ensemble? We vroegen
het aan de violist zelf.
Bart Vandenbogaerde: “Het zijn
eerst en vooral twee werken die
me heel dierbaar zijn. Met het
thema Proust is Fauré natuurlijk
vanzelfsprekend. Ik speel sowieso
heel erg graag Frans repertoire.
Maar die Brahms ernaast is
helemaal niet zo gek. Wat mij
interesseert is het gevoel dat in de
muziek zit, en ik vind bij Brahms
diezelfde levendigheid en energie
als bij Fauré. Voor mij passen ze juist
heel goed bij elkaar. Er zit vreugde in
hun muziek, maar tegelijkertijd ook
diepgang. De taal is anders, maar
de gevoelens zijn dezelfde. Als ze
elkaar hadden ontmoet, hadden ze
elkaar ongetwijfeld gerespecteerd.
Maar ja, we kennen hen niet, we
hebben alleen de muziek.”
— 41 —
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Proust kende de muziek in zijn À
la recherche du temps perdu een
belangrijke rol toe. Dat wordt het
meest concreet in het personage
van de componist Vinteuil. Diens
‘petite phrase’ vervult een sleutelrol
in het liefdesleven van Charles
Swann en vormt een leitmotiv
doorheen de hele cyclus. Voor de
sonate van Vinteuil worden door de
Proust-kenners diverse werken als
mogelijk model genoemd. Een van
de mogelijke kandidaten is de Eerste
vioolsonate van Gabriël Fauré.
Violist Bart Vandenbogaerde, de
Belgische concertmeester van
de Bamberger Symphoniker, blijft
voor dit recital enkele dagen langer
in ons land. Hij werd opgeleid in
de Belgisch-Franse traditie van
Vieuxtemps en Ysaÿe. Fauré is zijn
thuisland! Daarnaast speelt hij ook
de Tweede vioolsonate van Brahms,
waarin de Franse musicoloog
Georges Kan precies de petite
phrase herkend lijkt te hebben.

PROGRAMMA
Gabriel Fauré Vioolsonate nr. 1 in A majeur
Johannes Brahms Vioolsonate nr. 2 in F majeur

KidsOdeGand

Muzikaal feest voor de allerkleinsten

© Saris & den Engelsman
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Zwier en Vier! Ook dit jaar hebben we weer allerlei muzikale
avonturen in petto voor de kleinsten onder ons. Voor kinderen
van 1 tot 4 jaar is er de tekstloze voorstelling Zwier. En voor
kinderen van 4 tot 104 komt Oorkaan met het theatrale concert
Vier!, waarin een glansrol is weggelegd voor de virtuozen van
het nieuw opgerichte Oorkaan Ensemble.

Bijlokesite
25.09.2022
13:15 & 15:15
Tickets € 12
Een productie van
Frisse Oren
Regie:
Ide van Heiningen
en Virág Dezsö
Muziek:
Toek Numan
Leeftijd:
1 tot 4

ZWIER
Een muzikale ode aan het zwieren!
Zwier is een tekstloze voorstelling waarin de
kracht van de muziek en de vertelkunst van de
beweging centraal staan. In Zwier stap je met
vijf muzikanten in een muzikale zweefmolen:
de wervelende klanken tillen je op en draaien
je rond. In de geborgenheid van een kring trekt
een elegante wals aan je voorbij, golven sierlijke melodieën heen en weer en veranderen de
muzikanten in een zoemende bromtol of een
schurende draaideur. Zwier is een luchtig spel
van gulle klanken en bewegingen.
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Een productie van Oorkaan
Regie: Caecilia Thunnissen
en Yorick Stam
Oorkaan Ensemble:
Michela Zanoni, harp
Michele Mazzini, klarinet
Robbrecht Van
Cauwenberghe, bajan
Veysel Dzhesur, slagwerk
Leeftijd:
4 tot 104

VIER!
Een vrolijk theatraal familieconcert
Hoe klinkt ‘samen’?
Een blauwe man met een cape van mouwen.
Een grijze krijger met papieren spieren. Een
mega-gele magiër, en een rode honderdsnarige. O, en natuurlijk Guy! Als dat maar
goed gaat. Als ze hun bijzondere krachten
samenbrengen, gebeurt er iets dat maar eens
in de honderdvier jaar voorkomt! Voor je het
weet ben je ergens anders. Je hoort muziek.
Het komt steeds dichterbij. Vier musici spelen
vrolijk, hinkelend, struikelend. Samen vieren
ze iets bijzonders. Met zijn vieren samen, dat
is een feest!
De vier topmusici van het Oorkaan Ensemble
spelen theatrale concerten zonder woorden.
Zij combineren verschillende culturen en
muziektradities. Ze vertellen niets meer dan
het verhaal dat je uit de muziek kan horen.
Dat is in Vier! een hele reis, vol Turkse klanken,
Mozart en meer. En het eindigt met een feestje.
— 43 —
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Bijlokesite
25.09.2022
14:00 & 16:00
Tickets € 12
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Ein deutsches
Requiem

Brahms’ troostrijke afscheidsmuziek
Sint-Baafskathedraal
27.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 15

Met het uitgebreide orkest van
Opera Ballet Vlaanderen, een
schitterende hoofdrol voor het koor
en twee prachtige solisten, alles
onder leiding van chef-dirigent
Alejo Pérez, belooft de uitvoering
van dit meesterwerk een avond vol
kippenvelmomenten te worden.

UITVOERDERS
Eleanor Lyons, sopraan
Wolfgang Schneider, bariton
Symfonisch Orkest en Koor
Opera Ballet Vlaanderen
Alejo Pérez, muzikale leiding

Troost
Johannes Brahms was pas 28 jaar
oud toen hij de eerste schetsen
optekende van een van zijn meest
doorleefde composities.
Zijn Ein deutsches Requiem is geen

PROGRAMMA
Johannes Brahms Ein deutsches Requiem

— 44 —

“Sinds Bachs Hohe Messe en Beethovens
Missa solemnis is op dit gebied niets
geschreven dat zich met het deutsches
Requiem van Brahms kan meten.”
Eduard Hanslick, Weens muziekcriticus

Voor zijn ‘Duitse’ requiem maakte
Brahms geen gebruik van de traditionele tekst van de Latijnse dodenmis. Hij maakte zelf een selectie uit
teksten van zowel het Oude als het
Nieuwe Testament in de vertaling
van Luther. Ein deutsches Requiem
was ook niet voor de liturgie
bedoeld, maar een doorvoeld
getuigenis van een diepreligieus
kunstenaar die niet tot deze of gene
kerk wilde behoren. De relatief
jonge Brahms schreef het op eigen
initiatief. Wat kan de jongeman toch
bezield hebben toen hij als 28jarige dit plan opvatte? Hij had geen

concrete opdracht gekregen. Wel
weten we dat de dood van zijn moeder hem zeer heeft aangegrepen en
hem er uiteindelijk toe aanzette om
het werk af te maken.
Moeder en kind
Aanvankelijk waren er enkel twee
solo’s voor bariton voorzien, maar
in 1868 voegde Brahms de bovenaards mooie sopraansolo Ihr habt
nun Traurigkeit toe. Dit is het deel dat
de strekking van het hele Requiem
op poëtische wijze samenvat: ‘ik wil
jullie troosten, zoals een moeder
haar kind troost.’ De tekst is afkomstig van de profeet Jesaja, maar de
relatie met Brahms’ eigen verdriet is
duidelijk. Hij rouwt om zijn overleden
moeder en tegelijkertijd laat hij zich
door haar troosten in een van zijn
allermooiste vocale composities.
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treurmuziek of jammerklacht, het is
vooral zalvende en troostende muziek voor degenen die achterblijven.
Het is ook een zeer persoonlijke
compositie. Hij liet het werk enkele
jaren in zijn la liggen. Pas toen zijn
moeder vier jaar later overleed, pakte hij het weer op en maakte het af.

Een coproductie met Opera Ballet Vlaanderen
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PROGRAMMA
Fanny Mendelssohn –
Uit Das Jahr: deel 7 en 9,
Juli en September
Franz Schubert –
Pianosonate nr. 21 in Bes majeur
Robert Schumann – Kreisleriana

Lukáš Vondráček
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Vonken aan de piano
MIRY Concertzaal
28.09.2022 I 20:30
Tickets vanaf € 22
In 2016 won hij op spectaculaire
wijze de eerste prijs in de Koningin
Elisabeth Wedstrijd. Vandaag is hij
een internationaal gevierd pianist.
Voor het concert dat we jaarlijks
samen met het KASK &
Conservatorium organiseren, wisten we dit jaar niemand minder dan
Lukáš Vondráček te strikken. De in
Tsjechië geboren Vondráček begon
als tweejarige met pianospelen,
gaf zijn eerste concert op vierjarige
leeftijd en speelde op zijn zestiende al zijn eerste recital in Carnegie
Hall in New York. Sinds zijn zege in
Brussel concerteert hij als internationale ster over de hele wereld met
de allerbeste orkesten.

In Gent speelt hij Franz Schuberts
laatste pianosonate, geschreven in
de maanden voor zijn vroegtijdige
dood. Maar daar is in de muziek weinig van te merken. De sonate barst
van de levenslust, de prachtige
melodieën en de lichtvoetige ritmes
die we van Schubert gewend zijn.
Daarnaast klinkt Kreisleriana, Robert
Schumanns muzikale zelfportret
dat zijn titel ontleent aan de fictieve
kapelmeester Johannes Kreisler uit
het werk van E.T.A. Hoffmann.
Schumann noemde het zelf zijn
lievelingswerk.
Schubert en Schumann worden
ingeleid door twee prachtige miniaturen van Fanny Mendelssohn uit de
cyclus Das Jahr, waarin ze de twaalf
maanden van het jaar op poëtische
wijze verklankt.

Een coproductie met
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Met dank aan
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Trotse partner van
Gent Festival van Vlaanderen
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

gfvv 2022 — it’s about time

Partner van Gent Festival van Vlaanderen

De Pcard+ biedt
kortingen, promoties en
talloze andere voordelen
in bijna 70 parkings in Belgïe

Vraag ze GRATIS aan op
www.pcard.be
OVERAL DICHTBIJ

Kinderen en jongeren verbinden met muziek

Een CroKante
muziekvakantie

Festival@School
Muziek naar jouw klas brengen? Dat kan, met Festival@School!
De maatregelen tijdens de coronacrisis hebben een zware
impact gehad op de emoties en het welzijn van kinderen
en jongeren. Door muziek naar hen toe te brengen, krijgen
jongeren, die niet met de klas naar Gent Festival kunnen komen,
toch nog de kans om te genieten van topconcerten. Mail naar
wesharemusic@festival.be en laat jouw leerlingen binnenkort
genieten van een concert op school!
Deze projecten zijn enkel mogelijk door de jaarlijkse bijdrage
van onze Vrienden van het Festival en enkele trouwe partners.
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Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 organiseert
Gent Festival van Vlaanderen samen met Musica en Casco Phil een
onvergetelijke muziekvakantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De hele
week leren ze over muziek, slaan ze aan het filosoferen en zorgen ze zelf
voor gezonde maaltijden. Maar naast bijleren staat er ook veel plezier op
de planning! Meer info en het inschrijvingsformulier via gentfestival.be
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Slimmer staal voor
mens en planeet
Staal heeft altijd centraal gestaan in de
menselijke vooruitgang. En staal zal ook
in de toekomst belangrijk blijven omdat
het sterk, duurzaam, flexibel en eindeloos
recycleerbaar is - perfect dus voor een
circulaire economie.
ArcelorMittal Belgium wil een
voortrekkersrol opnemen in de
ontwikkeling van technologieën die
een overgang naar een koolstofarme
economie moeten ondersteunen en
mogelijk maken. Slimmer staal maken voor
een betere wereld dus.
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe
collega’s (ingenieurs, masters, bachelors,
onderhouds- en productiemedewerkers...)
die mee het klimaatneutrale staal van de
toekomst willen maken.

belgium.arcelormittal.com

We
Share
Music

Gent Festival van Vlaanderen draagt het in zijn
missie om iedereen warm te maken voor muziek.
Daarom hebben we ‘We Share Music’ in het leven
geroepen, een reeks beklijvende projecten waarbij kinderen, mensen uit kansengroepen, ouderen,
mensen met een (visuele) beperking ... onvergetelijke muzikale momenten kunnen beleven.
verminderde prijs én met ringleiding kan
genieten van de voorstelling.

HEAR HEAR
Met Hear Hear richten we ons tot
mensen met een auditieve beperking. Zo selecteren we telkens enkele
concertavonden waarop je voor een

Voor meer info over onze
We Share Music projecten, mail naar
wesharemusic@festival.be

UITPAS
Met de Gentse UiTPAS krijgen mensen
met een verhoogde tegemoetkoming
rechtstreeks een zeer grote korting op
de aankoop van hun ticket(s) voor Gent
Festival van Vlaanderen.

Met dank aan de spelers van

Vrienden van het Festival
Deze projecten verwezenlijken, kunnen we echter niet alleen. Onze
Vrienden maken het verschil! Zij delen onze liefde voor muziek en
tonen een bewonderenswaardig engagement. Met jou als lid van onze
Vriendengroep kunnen we nóg een stapje verder gaan!
Er zijn 3 formules om Vriend te worden en dat kan al vanaf € 50.
Je kiest gewoon de formule (en bijhorende voordelen, zoals korting of
VIP-arrangementen) die het beste bij jou past.
Word jij ook onze Vriend? Ga naar onze website
www.gentfestival.be/nl/vrienden-van-het-festival
of mail naar vrienden@festival.be
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BLIND DATES
Via onze Blind Dates zorgen we ervoor
dat personen met een visuele beperking
ook ten volle kunnen genieten van onze
concerten aan een fikse korting, met
gratis begeleiding, vervoer van en naar
de concerten, programmaboekjes in
grootletterdruk en ontmoetingen met
gelijkgestemde zielen na de voorstelling.
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Festival in
Oost-Vlaanderen
In 2022 zullen steden en gemeenten van over
heel Oost-Vlaanderen opnieuw het Festival van
Vlaanderen verwelkomen. Op meerdere locaties
strijken we neer en brengen we de festivalvibe ook op
regionale basis tot leven. Dit doen we onder het bijzonder
peterschap van Jan Briers, Eregouverneur van OostVlaanderen. Ontdek mee waar en wanneer je terecht kan
voor een extra dimensie aan je festivalervaring!
Cello Encounters
Winnaars van de Buchet
International Cello Competition
De Pinte Ontmoetingscentrum Polderbos
za 24.09.2022 | 20:00
Brakel O.L.V-kerk Everbeek-Beneden
za 1.10.2022 | 20:00
Berlare CC Stroming
za 10.12.2022 | 20:00

Sirba
Duo Desimpelaere
Lebbeke Onze Lieve Vrouw Kerk
za 8.10.2022 | 20:00
Temse Feestzaal gemeentehuis Temse
zo 9.10.2022 | 11:00
Sint-Lievens-Houtem CC De Fabriek
vrij 11.11.2022 | 17:00
Nazareth CC Nova
vrij 9.12.2022 | 20:00
Aalter ArtA’A
zo 11.12.2022 | 11:00

Zwanen
Bryggen
Erpe-Mere EMotia
wo 28.09.2022 | 14:00

In de voetsporen van Čiurlionis
Čiurlionis String Quartet

Beveren CC Ter Vesten
vrij 30.09.2022 | 20:00

Machelen (Zulte) Parochiekerk
vrij 16.09.2022 | 20:00

Berlare CC Stroming
za 1.10.2022 | 19:00
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Zijderoute
Vardan, Emre & Marat

Debussy – Van Parys
Revue Blanche

Ninove Abdijkerk
za 24.09.2022 | 20:00

Gavere G.O. Racing
vrij 7.10.2022 | 20:00

Wetteren Theaterzaal Nova
vrij 30.09.2022 | 20:00

Melle Sint-Bavokerk, Gontrode
vrij 14.10.2022 | 20:00

Wortegem-Petegem
Sint-Pietersstoelkerk, Moregem
zo 20.11.2022 | 16:00

Deurle (Sint-Martens-Latem)
Sint-Aldegoniskerk
za 12.11.2022 | 20:00

Tsjaikovski’s Geheim
Desguin Kwartet
Zomergem Sint-Martinuskerk
zo 2.10.2022 | 19:00

Herzele Sint-Martinuskerk
do 29.9.2022 | 20:00

A Night in Paris
B’Rock
Eeklo Kapel College
Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn
do 13.10.2022 | 20:00

Met dank aan

© Dieter Telemans

gentfestival.be/nl/programma/festivalinoostvlaanderen
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Zwanenzang
Desguin Kwartet

Destelbergen Heilig-Kruiskerk, Heusden
za 19.11.2022 | 20:00
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Gent Festival van Vlaanderen
zoekt jobstudenten en
vrijwilligers
Hosts – eventmedewerkers –
logistieke krachten – chauffeurs
Ben of ken jij een enthousiaste werker die alles met een glimlach uitvoert? Deze goede ziel(en) verwelkomen we met open
armen in onze toffe Festivalcrew! Want wist je dat wij niet alleen
tijdens de festivalperiode extra werkkracht zoeken? Het hele
jaar door doen wij beroep op jobstudenten om alles in goede
banen te leiden.
Hoor je niet meer tot de categorie ‘jobstudent’, maar heb jij wel
zin om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens onze
festivalperiode? Ook vrijwilligers en verenigingen zijn welkom bij
onze Festivalcrew.
Stuur een mailtje naar crew@festival.be voor meer informatie.

www.gentfestival.be/crew
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ODISEE TECHNOLOGIECAMPUS GENT

DÉ CAMPUS VOOR TECHNIEK EN WETENSCHAP

Onze opleidingen:
•
Biomedische Laboratoriumtechnologie
•
Chemie
•
Elektromechanische systemen –
Onderhoudstechnieken (graduaatsopleiding)
•
Elektronica-ICT
•
Energietechnologie
•
Facility Management (ook op maat van volwassenen)
•
Ontwerp- en productietechnologie
•
Voedings- en dieetkunde (ook op maat van volwassenen)

MEER INFO:

WWW.ODISEE.BE

Op zoek naar een bij- of herscholing? Ook als volwassene kan je bij ons
terecht. Op de Technologiecampus kan je Voedings- en dieetkunde en
Facility Management volgen op maat van volwassenen. Op de andere
Odisee-campussen hebben we ook een ruim aanbod.
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Op de Technologiecampus in Gent leiden we meer dan 2000 jongeren met interesse
in techniek en wetenschap op. Je vindt onze campus dichtbij het hart van de stad,
gelegen in het groen. Wist je trouwens dat onze campus ooit een textielfabriek was?
De vele arbeiderswoningen in de Rabotwijk verwijzen naar het gemeenschappelijke
verleden met de buurt.
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GENT FESTIVAL HOSTESSES
DRESSED BY

tickets
Online

Jongeren -26 jaar

via gentfestival.be/programma

35% korting op onze concerten en
15% korting op tickets voor OdeGand.
Opgelet: niet van toepassing voor
Whispering Leaves.

Tickets Gent
Tickets Gent is open van maandag
tot vrijdag tussen 10 en 18 uur,
en op zaterdag van 14 tot 18 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen.
Mail naar info@ticketsgent.be
of bel naar 09 225 01 01

via gentfestival.be/nl/programma/
festivalinoostvlaanderen

15% korting
Word Vriend van het Festival
via vrienden@festival.be

Groepen en verenigingen
10% korting
Mail naar vereniging@festival.be of
bel naar 09 243 94 94 voor je aanvraag.
Beperkt aantal tickets beschikbaar per
concert, dus wees er snel bij!

Personen met een beperking
Dankzij ons project We Share Music
genieten mensen met een beperking
van een verminderde prijs en kan de
begeleider gratis mee. Mail naar
wesharemusic@festival.be of bel
naar 09 243 94 94 voor je aanvraag.
Beperkt aantal tickets beschikbaar per
concert, dus wees er snel bij!

UiTPAS
Op vertoon van de UiTPAS koop je
tickets aan het kansentarief (als je daarvoor in aanmerking komt). Deze tickets
zijn enkel te verkrijgen aan de balie van
Tickets Gent en aan de avondkassa
(indien nog tickets beschikbaar).
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Tickets voor Festival in
Oost-Vlaanderen

Vrienden van het Festival

festivalrestaurants
Maak jouw concertbeleving compleet en ga voorafgaand aan
het concert gezellig tafelen bij één van onze Festivalrestaurants.
Op vertoon van je concertticket geniet je bovendien van een
gratis aperitief! Actie is geldig bij lunch of diner tijdens de
Festivalperiode (niet geldig tijdens OdeGand).
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Pakhuis
Verscholen in een zijstraat van de
bekendste winkelstraat van Gent kan
je reeds 30 jaar Brasserie Pakhuis
terugvinden. In 1991 werd de voormalige
opslagplaats omgetoverd tot een
tijdloze brasserie die bekend staat voor
haar royale zeevruchtenschotels,
kraakvers geserveerde oesters en de
betere brasseriekeuken. De focus ligt
op het aanbieden van lokale en met
respect geteelde producten. Om deze
visie bij te staan, namen ze enkele jaren
geleden de boerderij Ferme Le Devant
over in het hartje van de Dordogne.
Schuurkenstraat 4

Olivier Le Petit Bistro
Bij Olivier Le Petit Bistro brengen we
een eerbetoon aan dichter en baron
Olivier de Reylof, gevestigd in zijn voormalige 17de eeuws herenhuis, Pillows
Grand Boutique Hotel Reylof, een easygoing en elegante plek die het hele jaar
door aanvoelt als lente. Geniet van een
eenvoudige maar smaakvolle keuken,
met respect voor de seizoensgebondenheid van de producten. Een menu
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dicht bij de Franse keuken, met ook
enkele heerlijke internationale klassiekers. Onze rustige binnentuin is het best
bewaarde geheim van Gent. Geniet van
zonnige dagen op ons heerlijke terras
met lekkere cocktails, mooie wijnen en
passende bites.
Hoogstraat 36

Midtown Grill
Verwijzend naar de beroemde Midtown
wijk in New York, straalt het restaurant
Midtown Grill de typische sfeer van
levendigheid en no nonsense uit. De
gepassioneerde chef gebruikt bewust
kwalitatieve, verse en pure ingrediënten
met een lokale touch.
Midtown Grill bevindt zich op de
befaamde Korenlei in Gent, waar je
uitkijkt op de prachtige oude gevels van
de stad en de drie authentieke torens.
Daarnaast bevindt ons hotel zich aan
de Korenlei, waar het fantastische
slotspektakel van OdeGand plaats zal
vinden. Er is geen betere locatie voor
een diner in Gent tijdens Gent Festival
van Vlaanderen.
Korenlei 10

Restaurant Lys d’Or brengt een
Belgisch-Franse productkeuken in
een verrassend, kunstzinnig kader.
Het restaurant bevindt zich in het kunstkwartier van Gent, gelegen aan de flank
van het Citadelpark, op wandelafstand
van het Museum van Schone Kunsten
en het SMAK. Chef Ignace Wattenberge,
winnaar van de gerenommeerde
wedstrijd ‘Eerste kok van België 2018’,
serveert zijn heerlijke creaties in een
prachtig gerenoveerd herenhuis. De
chef en zijn team laten u genieten van
een totaalbeleving waarbij het product
centraal staat. De brasserie heeft ook
op zomerdagen een extra troef door
hun groot en zonnig terras in het centrum van de stad.
Charles de Kerchovelaan 81

Korenlei Twee
Korenlei Twee is zo gelegen dat je een
prachtig zicht hebt op de Korenlei, de
Graslei en de Sint-Michielsbrug. Op het
achterterras, aan de samenloop van de
Leie en de Lieve, krijg je een ongezien
beeld op de Vismijn en het Vleeshuis.
Dit historische huis met haar onvergelijkbare ligging is uniek in Gent. In deze
authentieke omgeving kan je in het
restaurant genieten van een sfeervol
etentje of gezellig relaxen in het ‘lounge
kaffee’.
Korenlei 2
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Lys d’Or

Festival in de Scheldevallei

juni –– 2023
festivalstroom.be
“A THRILLING
EXPERIENCE REACHING
6 MILLION PEOPLE”



The rise of the new
Coastal Express

NEW

Campaign periods
from 1 month

BOOK YOUR AD SPACE
NOW AT www.lijncom.be
Limited number of coastal trams
Claim your spot!

STA R R I N G

Your Brand

“ W O R T H W AT C H I N G
EVERY SQUARE METRE!”

F E AT U R I N G

New exciting
ad formats



Ontdek The Ghent Festival VIP Experience en geniet samen
van een topvoorstelling van op de mooiste plaatsen, met
hoogstaande catering in een uniek netwerkkader. Je bezorgt
je genodigden een onvergetelijke avond!
ONZE VIP EXPERIENCE OMVAT
•

persoonlijke ontvangst van je genodigden

•

verwelkoming en inleiding tot de voorstelling door onze gastvrouw

•

diner met verfijnde catering in een ideaal netwerkkader

•

de mooiste plaatsen voor de voorstelling

Verder voorzien wij steeds een gereserveerde parking met parkingcrew,
stijlvolle uitnodigingen en programmaboekjes.
Surf voor meer info naar onze website gentfestival.be/nl/vip-experience
of mail naar vip@festival.be
— 63 —

gfvv 2022 — it’s about time

Gent Festival beleven
met je collega’s, klanten
of business partners?
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Ontdek
seizoen
22 | 23

Welkom
in de oudste
concertzaal
ter wereld
Gebouwd in 1251 als hospitaal
Herrezen in 2020 als akoestische mijlpaal

Seizoen 22 | 23 met: Piotr Anderszewski | Dianne Reeves | I SOLISTI |
Ian Bostridge | Patricia Petibon | Ravi Coltrane | Sergey Khachatryan |
Pierre-Laurent Aimard | Les Siècles | Nadar Ensemble | en vele anderen…

www.bijloke.be

colofon
Verantwoordelijke uitgever
Veerle Simoens
Vormgeving
Gent Festival van Vlaanderen
Druk
juli 2022
Team
Sarah Arnoudt, Piet De Coensel,
Veerle De Wilde, Sophie Detremmerie,
Fien Hanselaer, Pauline Jocqué, Yoshi
Junius, Anse Keisse, Nina Lambrecht,
Julie Leroy, Heleen Ringelé,
Irene Schampaert, Veerle Simoens,
Fien Straetmans, Annemie Valgaeren,
Eva Van Cauwenberghe, Jan Van den
Bossche, Jasmien Van Gaever
Raad van Bestuur
Jan Briers, Annemie Charlier,
Lucien De Busscher, Heidi Delobelle,
Ivan De Witte, Christoph D’Haese,
Stephanie D’Hose, Sophie Dutordoir,
Hafsa El-Bazioui, Saloua El Moussaoui,
Joséphine Moerman, Karine Moykens,
Serge Platel, Daan Schalck, Jan Smets,
Johan Thijs, Rik Van de Walle
Adres redactie
Bijlokekaai 8, bus 9, 9000 Gent
Reageren kan via sociale media en
info@festival.be
Zin in meer Festival?
Surf naar gentfestival.be
Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder
voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.
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Studeren aan Arteveldehogeschool

Jouw
kennis in
crescendo

Gratis magazine van
Gent Festival van Vlaanderen

Structurele Partners

Oﬃcial Fleet Partner

Project- en Concertpartners

Overheidspartners

Mediapartners

Festivalleveranciers

> CMYK

Met dank aan
Piano’s Maene, City Sounds Rent, De Fietsambassade Gent, De Bootjes van Gent,
Gent Watertoerist, Opera Ballet Vlaanderen, Sint-Baafskathedraal, Handelsbeurs Concertzaal,
NTGent, Muziekcentrum De Bijloke, UGent, Karmelietenklooster, de Vrienden van het Festival,
Monterey, Radio Ruit, Club Falligan, Cercle royal artistique et littéraire,
Historische Huizen Gent, MIRY Concertzaal, Capitole Gent, Sint-Jacobskerk, Sint-Michielskerk,
O.L.V. Sint-Pieterskerk, KASK & Conservatorium, Vlerick Business School, Dada Chapel,
Provincie Oost-Vlaanderen, Odisee Technologiecampus, Ons Huis

> PMS metallic

Bedankt aan alle spelers
van de Nationale Loterij.
Dankzij hen kunnen wij jullie met
Gent Festival van Vlaanderen,
een boeiend concert aanbieden.
Jij speelt toch ook?

Trotse sponsor
van cultuur

northseaport.com

