A Family
Affair
DI 29 SEPT - DO 1 OKT 2020
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE
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Zet je ontdekkingstocht
verder met #blijvenleren
www.arteveldehogeschool.be

denk. doe. word.

A FAMILY AFFAIR
Een concertreeks
van muzikale families
De voorbije maanden hebben familiebanden een bijzondere betekenis gekregen. Terwijl collega-musici elkaar vaak maandenlang moesten missen, konden muzikale broers, zussen, vaders,
dochters, moeders, zonen en echtgenoten wél doorgaan met
samenspelen. Gent Festival nodigt een reeks van muzikale families uit: topmusici die behalve het biologische ook het muzikale
DNA delen. Het wordt een kleurrijke reeks concerten die dwars
door de genres en de muziekgeschiedenis heen gaat.

DUO IVANOV
DI 29 SEPT 2020 I 18:30 EN 20:45
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE
Presentatie door Sander De Keere
BROER EN ZUS EMBRECHTS
WOE 30 SEPT 2020 I 18:30 EN 20:45
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE
Presentatie door Greet Samyn
PIANODUO MEPHISTO
DO 1 OKT 2020 I 18:30 EN 20:45
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE
Presentatie door Sander De Keere
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Gent Festival van Vlaanderen 2020

Tussen
stilte en
muziek

Laat mij u meenemen naar 1 maart van
dit jaar, zowat een lichtjaar geleden…
Samen met het team legde ik de laatste
hand aan wat de muzikale inhoud van
onze 63ste editie zou worden. Om en bij
de 150 concerten stonden in de steigers,
met ronkende namen op de affiche en
met gedurfde artistieke keuzes. Fier
waren we, en reikhalzend keken we uit
naar het moment waarop we u alles
zouden presenteren.
Maar ineens ging het licht uit. Verbaasd
keken we aan tegen dat nieuwe, dagelijkse gezelschap: Covid-19. Nadat het
stof van de eerste kritieke weken was
neergedaald maakten we de balans op
van de situatie. Veel collega’s moesten
hun op korte termijn geplande activiteiten per direct annuleren. Voor de
activiteiten die ná de zomer zouden
plaatsvinden, waren verschillende
scenario’s denkbaar.
Gent Festival koos toen voor actie. Het
programma voor 2020 werd integraal
naar 2021 verplaatst en met veel enthousiasme en creativiteit begonnen we aan
een nieuwe, aangepaste versie. Het accent lag op klein, lokaal en corona-proof.
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Helaas werden we, net als de rest van de
samenleving, ingehaald door de cijfers.
De mensen gingen met vakantie, maar
het virus niet. Het terug snel oplopende
aantal besmettingen, met name in
een aantal specifieke regio’s, zette de
aangekondigde versoepelingen on hold
en bracht zelfs een nieuwe aanscherping
van de regels met zich mee.
Opnieuw besloten we dat we, ondanks
de groeiende onzekerheid, de handdoek
niet in de ring zouden gooien. Kunst
zal zijn, altijd. We repten ons terug naar
de tekentafels en zo kwam het dat er
enkele dagen later alweer een volgende
editie op tafel lag, rekening houdende
met alle mogelijke parameters.
Vandaag bevinden we ons ergens
tussen stilte en muziek. Er kan al veel,
maar nog niet alles. We balanceren,
wikken en wegen. We wíllen wel, maar
durven we al? Ons brein heeft op korte
tijd massa’s wetenschappelijke input gekregen. Overspoeld zijn we, door cijfers
encurves, kleurencodes en grafieken,
analyses en voorspellingen. Meer dan
ooit voelen we aan hoezeer óók onze
ziel zijn voeding nodig heeft. We hebben
nood aan fantasie en verbeelding, we
snakken naar emotionele input.

© Bas Bogaerts

Aan het begin van de zomer konden
we voorzichtig optimistisch zijn.
Concerten werden weer mogelijk
voor een maximum van tweehonderd
bezoekers, en per 1 augustus werd een
verdubbeling van dat aantal in het
vooruitzicht gesteld.

Laat dat het punt zijn waarop de Kunsten
zich aandienen. En wij als Festival, wij
bestáán om u die in grote, overvloedige
hoeveelheden te laten beleven.
Gent Festival van Vlaanderen gaat de
geschiedenisboeken in als de editie met
de meest explosieve voorbereiding,
maar ongetwijfeld ook als de kleine, fijne
editie met de grootst mogelijke impact.
A Family Affair wordt een kleurrijke
reeks familieconcerten die dwars door
de genres en de muziekgeschiedenis
heen gaat. We wensen u een prettig
inkijkje in deze bijzondere muzikale
bubbels.
Veerle Simoens
Directeur Gent Festival van Vlaanderen
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WELKOM,
Als Arteveldehogeschool hebben wij de
kracht om vandaag mee te bepalen hoe
de wereld van morgen eruitziet. Dan
doen we met praktijkgericht onderzoek,
kwaliteitsvol onderwijs en impactvolle
dienstverlening. Maar ook met sterke
partnerschappen nemen wij onze maatschappelijke rol op. En ook dit jaar heten
wij ons trotse partner van het Festival
van Vlaanderen.
Het is onmiskenbaar dat de cultuuren evenementensector het afgelopen
jaar zwaar op de proef werd gesteld.
Daarom is het essentieel dat wij de
sector vandaag een hand toe reiken,
ook – of net des te meer – in tijden
van ‘social distancing’.
Want één ding is zeker: cultuur
belangt ons allen aan. Het inspireert,
enthousiasmeert en zet aan tot denken.
Maar vooral: cultuur verbindt. Daarom
heet ik u van harte welkom op deze
voorstelling van A Family Affair, waarin
verbondenheid centraal staat. Want
samenmaken wij vandaag de wereld
van morgen.
Tomas Legrand
Algemeen Directeur
Arteveldehogeschool

2020 THE COVID-PROOF
EDITION
GENT FESTIVAL ENGAGEERT ZICH OM ELKE
VOORSTELLING VEILIG TE LATEN VERLOPEN.

Vooraf en op de locaties zal duidelijk gecommuniceerd
worden over de genomen maatregelen.
De opgelegde afstandsregel per persoon of per bubbel
zal overal gegarandeerd worden; looplijnen en bewegwijzering zullen voorzien worden op de grond.
Van achter hun mondmasker begeleiden onze hosts en
hostessen je met de glimlach. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Zowel bij het toekomen, tijdens de
voorstelling als bij het verlaten van de concertlocatie.
Materiaal om handen te ontsmetten
zal ruim voldoende beschikbaar zijn.
Liftknoppen, stoelen, handvaten en leuningen
worden doorlopend ontsmet.
We maken gebruik van grote ruimtes,
die voortdurend geventileerd worden.
Elk ticket heeft een uniek nummer.
Je wordt ter plaatse naar je stoel begeleid door onze hosts.
Er zullen maximum 200 toeschouwers per voorstelling
aanwezig zijn bij een binnenlocatie, bij een buitenlocatie
maximaal 400.
GENT FESTIVAL VOLGT DE MAATREGELEN VERDER OP DE VOET OP
EN ZAL DESGEVALLEND AANPASSEN NAAR DE GELDENDE NORMEN.
Heb je bijkomende vragen over de coronamaatregelen die we nemen?
Contacteer ons via veiligheid@festival.be

DUO IVANOV
UITVOERDERS

PROGRAMMA

Philippe Ivanov, piano
Yossif Ivanov, viool

Ludwig van Beethoven Vioolsonate nr. 8
in G majeur, op. 30 nr. 3

BIOGRAFIE
Yossif Ivanov
•
Violist en broer van Philippe Ivanov
•
Zoon van Dimitri Ivanov,
voormalig concertmeester van het
Antwerp Symphony Orchestra
•
Studeerde viool bij Zakhar Bron, Igor
Oistrakh, Valéry Oistrakh en Augustin Dumay
•
Tweede Prijs en Publieksprijs tijdens de
Koningin Elisabethwedstrijd in 2005
•
Jongste docent viool aan het
conservatorium van Brussel
•
Speelde solo met grote orkesten zoals
onder andere het Montreal Symphony
Orchestra, het London Philharmonic
Orchestra, het Rotterdam Philharmonic
en het Konzerthausorchester
•
Werkte samen met dirigenten Jaap Van
Zweden, Neëme Järvi, Marin Alsop,
Yannick Nézet-Séguin, Philippe Herreweghe
en Vladimir Jurowski
Philippe Ivanov
•
Pianist en broer van Yossif Ivanov
•
Zoon van Dimitri Ivanov,
voormalig concertmeester
van het Antwerp Symphony Orchestra
•
Geboren in Antwerpen in een familie
van muzikanten
•
Al jong laureaat van diverse wedstrijden
•
Behaalde zijn master in de piano aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel in
de klas van Daniel Blumenthal
•
Docent begeleidingspraktijk
aan het IMEP in Namen
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I. Allegro assai
II. Tempo di minuetto,
ma molto moderato
e grazioso
III. Allegro vivace
Edvard Grieg Vioolsonate nr. 3
in c mineur, op. 45
I. Allegro molto
appassionato
II. Allegretto espressivo
alla Romanza
III. Allegro molto
Pjotr Iljitsj Tjaikovski Valse-Scherzo in C majeur,
op. 34

© Miel Pieters

OVER HET CONCERT
De Vioolsonate nr. 8 in G majeur is een
typisch werk uit Ludwig van Beethovens
middelperiode waarbij hij nog met één
been in de classicistische wereld van
Haydn en Mozart staat, maar toch ook al
de eerste kenmerken van zijn persoonlijke, eigenzinnige stijl laat zien. De hoekdelen laten veel typische ‘humor’ zien,
ludieke wendingen die spelen met het
verwachtingspatroon van de luisteraar.
Het bevallige middendeel heet tempo
di menuetto, ma molto moderato e
grazioso (‘in het tempo van een menuet,
maar zeer gematigd en gracieus’).
Het verenigt daarmee twee belangrijke

vormen uit die tijd: het dansante intermezzo en het gevoelige langzame deel.
Beethoven publiceerde de sonate samen
met twee andere in 1803 en droeg de
werken op aan tsaar Alexander I van
Rusland - die toen nog maar een paar
jaar op de troon zat - en die een sleutelrol zou spelen in de Napoleontische
oorlogen. De opdracht aan de Russische
vorst lijkt een eigen initiatief van de componist te zijn geweest. Hij kreeg er helaas
geen beloning voor (Alexander zou jaren
later overigens wel meebetalen aan de
Missa Solemnis.).
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Edvard Grieg schreef drie vioolsonates en
in alle drie maakt hij gebruik van Noorse
volksliederen. De derde vioolsonate in c
mineur is de meest geliefde van de drie
en wist zich een plek in het standaardrepertoire voor violisten te verwerven.
Grieg schreef het stuk bijna twintig jaar na
zijn eerdere vioolsonates en hij vond zelf
dat het werk een ‘bredere horizon’ had
dan de andere twee, die expliciet Noors
waren. De derde vioolsonate was het
laatste kamermuziekwerk dat hij voltooide
en een van zijn persoonlijke favorieten.
Hij speelde zelf de pianopartij bij de
première in het Gewandhaus in Leizpig in
december 1887, samen met de beroemde
virtuoos Adolph Brodsky op viool.
De Valse-Scherzo in C majeur van Pjotr
Iljitsj Tjaikovski is, zoals de naam aan-
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geeft, een ‘speelse wals’ waarin met
name de violist kan schitteren. Hij schreef
het werk in 1877 voor Josif Kotek, een
violist en oud-student compositie van
Tsjaikovski aan het Conservatorium van
Moskou die volgens sommigen ook zijn
minnaar was. Het stuk werd bij de
publicatie in 1878 in ieder geval aan
Kotek opgedragen. De Valse-Scherzo
was overigens geschreven voor viool
en orkest, maar hij werd meteen ook
uitgegeven in de door de componist
zelf gemaakt versie voor viool en piano
die we nu ook zullen horen.
Mogelijk schreef Tsjaikovski deze versie
eerst en volgde de orkestratie later.
Sommige muziekwetenschappers denken
zelfs dat de orkestratie van de hand van
Kotek is.
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BROER EN ZUS
EMBRECHTS
UITVOERDERS

BIOGRAFIE

Tine Embrechts, gitaar en zang
Pieter Embrechts, gitaar en zang

Tine Embrechts
•
Studeert aan de Antwerpse
Theaterschool Studio Herman
Teirlinck
•
Speelde onder andere mee in
Tegen de sterren op, Anneliezen
en Het Peulengaleis en in de series
Quiz Me Quick en Zie Mij Graag
•
In het theater toerde ze met
Jukebox, Het Toneelhuis Ion, de
Roovers en jeugdtheaters Laika,
BRONKS en HET PALEIS
•
Gewezen zangeres van onder meer
El Tattoo del Tigre
•
Voor de lockdown toerde ze met
het liedjesprogramma Jukebox
2020, samen met Lucas Van den
Eynde, Nele Bauwens en een groot
orkest

PROGRAMMA
Nummers uit Pieter Embrechts’
eigen Nederlandstalig repertoire
Nummers uit Tines Jukebox 2020
Engelstalige covers
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Pieter Embrechts
•
Broer van Tine Embrechts
•
Diploma Kleinkunst aan Studio
Herman Teirlinck
•
Bekend van de tv-series Familie,
De Smaak van De Keyser, Wolven,
De Rodenburgs, Kulderzipken en
Het Peulengaleis
•
Zanger bij El Tattoo del Tigre en later bij Pieter Embrechts & The New
Radio Kings, waarmee hij verdoken
klassiekers bracht met een bigband
•
In 2004 kwam zijn debuutalbum
Maanzin uit, gevolgd door het
dubbelalbum Onderwoud in 2016
•
In 2020 won hij de Musical Award
voor beste mannelijke hoofdrol
voor zijn rol van Valentine in
de muziektheatervoorstelling
Lazarus’van David Bowie in regie
van Ivo Van Hove

© Brecht Van Maele

OVER HET CONCERT
Tine en Pieter Embrechts zijn allebei
ras-performers en begenadigde vertellers. Ze waren elkaar muzikaal gezien een
beetje uit het oog verloren, maar daar
bracht corona verandering in. Allebei aan
huis en tuin gekluisterd - ze wonen naast
elkaar - gingen ze weer samen ‘spelen
in den hof’. Op verzoek van een vriendin-verpleegster namen ze samen vanuit
hun bubbel hoopvolle liedjes op voor
mensen die door ziekte het bed moesten

houden en geen bezoekers mochten
ontvangen. Geestig, ontroerend en
bezield blijken de stemmen van broer
en zus een prachtige blend te hebben.
Met het muzikale vuur terug aangewakkerd staan ze samen op het podium met
een greep uit Pieters Nederlandstalige
repertoire, klassiekers uit Tines Jukebox
2020 en enkele prachtige Engelstalige
covers. Twee stemmen en één gitaar: less
is more en meer moet dat niet zijn.
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PIANODUO
MEPHISTO
UITVOERDERS

PROGRAMMA

Katrijn Simoens, piano
John Gevaert, piano

Francis Poulenc Sonate voor piano vierhandig, FP 8

BIOGRAFIE

I. Prelude
II. Rustique
III. Final

•

•

•

•
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Studeerden aan het Conservatorium van Antwerpen in de klas van
Levente Kende en Heidi Hendrickx
en zijn sindsdien onafscheidelijk
Prijswinnaars op de International
Edvard Grieg Piano Competition te
Oslo, het Concours International
de Piano à Quatre Mains de Valberg
en het Torneo Internazionale di
Musica
Gelauwerd om hun samenspel,
waarbij ze technische brille combineren met uitzonderlijk kleurgevoel
Uitgenodigd op diverse prestigieuze festivals, zoals het Klarafestival,
het Griegfestival in Oslo en het
Chamber Music Session Festival in
Kiev

Sergei Rachmaninov Six Morceaux, op. 11
I. Baracolle
II. Scherzo
III. Thème Russe
IV. Waltz
V. Romance
VI. Slava
Erwin Schulhoff –
Ironien, op. 34
I. Allegro molto ritmico
II. Allegro agitato
III. Alla Marcia militaristica
IV. Allegra ma non troppo
V. Allegro deciso
VI. Tempo di Fox

© Christina de la Madera

OVER HET CONCERT
De korte driedelige Sonate voor piano
vierhandig van Francis Poulenc dateert
uit 1918, het laatste jaar van de Eerste
Wereldoorlog. Poulenc werkte toen als
typist voor de Franse luchtmacht. Blijkbaar liet zijn takenpakket genoeg ruimte
over voor muzikale nevenactiviteiten
want in deze tijd maakte hij verschillende
composities af, waaronder deze aanstekelijke sonate. De invloed van Stravinsky
is merkbaar. Stravinsky hielp Poulenc ook
bij het vinden van een uitgever voor het
stuk (Chester in Londen).
Als kind speelde Sergei Rachmaninov
graag vierhandig piano met zijn grootvader, die nog les had gekregen van de
Ierse componist en pianist John Field.
Zijn Six Morceaux stammen uit 1894
toen Rachmaninov 21 jaar oud was en
nog niet zo lang afgestudeerd was aan
het Conservatorium van Moskou. De
zes miniaturen zijn helemaal geschreven
in de romantische traditie en krijgen
suggestieve titels mee zoals Barcarolle
en Romance. Het laatste deel heet Slava
(‘heil’ of ‘ere’) en gaat terug op een oude
Russische melodie, een hymne voor God,
Tsaar en vaderland.

Erwin Schulhoff zag het levenslicht in
1894 in Praag en werd op aanbeveling
van Antonín Dvořák als tienjarig jongetje
al aangenomen in de pianoklas van het
conservatorium van zijn geboortestad.
Hij vervolgde zijn studies in Wenen en
studeerde later ook compositie in Leipzig.
Hij was een belangrijk vertegenwoordiger
van de muzikale avant-garde. Hij kwam
al vroeg in aanraking met het dadaïsme
maar had ook een grote passie voor jazz.
In 1932 maakte hij een cantate van het
Communistisch Manifest van Marx en
Engels. Tijdens het naziregime gold zijn
werk als ‘entartet’ en werd verboden.
In 1941 werd hij staatsburger van de
Sovjet-Unie. Zijn joodse afkomst en zijn
communistische sympathieën brachten hem al in de problemen, maar hij
kwam uiteindelijk als Sovjetburger in het
concentratiekamp van kasteel Wülzburg
terecht, waar hij in 1942 overleed aan
tuberculose. Schulhoff schreef de cyclus
Ironien (1920) in de periode hij erg onder
de invloed van de jazzmuziek stond.
De ironie uit de titel is meteen vanaf de
eerste maten duidelijk. Het derde deel
is een militaire mars waarop niet te
marcheren valt. Het laatste deel is een
heuse foxtrot.
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BY GENT FESTIVAL

© Rudy Carlier

WE SHARE MUSIC

Iedereen heeft recht op culturele
ontplooiing, daar gaan wij bij Gent
Festival van uit. Ook zij die er
misschien de middelen niet voor
hebben of die het fysiek moeilijk
hebben om concerten en voorstellingen bij te wonen. 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
beleven. Deze projecten zijn enkel
mogelijk door de jaarlijkse bijdrage
van onze FestivalClubleden en enkele trouwe partners.

Steun jonge musici!
Covid-19 zorgt er helaas voor dat beginnende
en pas afgestudeerde muzikanten niet de
speelkansen krijgen die ze verdienen en zo
hard nodig hebben. Daarom willen we een
warme oproep doen: als je een concertticket
koopt voor een Festivalconcert, en het lukt om
iets méér te besteden, kruis dan een extra aan
als gift! Een donatie kan al vanaf € 10.
Dankzij jouw financiële bijdrage kunnen wij
deze jonge muzikanten een podium bieden
binnen onze We Share Music projecten waarin
ze zich als ontluikende, beloftevolle artiest kunnen bewijzen. Je bijdrage gaat dus integraal
naar concerten met jonge musici.
Met dank aan de spelers van
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1,3 - 9,9 L/100 KM • 30 - 225 G/KM CO2 (WLTP).

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe GLA.
Designed for the Wilderness. Enjoyed in the city.
Maak van elke dag een avontuur. Stap in, en trek in alle comfort
de stadsjungle in. Functionele ruimte, krachtig design, MBUXinfotainmentsysteem en verhoogde zitpositie; de nieuwe GLA laat u
voluit genieten. En is de stad u net iets te druk? Stap meteen weer in
en rij veilig en zonder zorgen de echte wildernis tegemoet.
Dubbel genieten. De nieuwe GLA, hij wacht op u bij uw Erkend
Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.

Poweredby
Aalst - Berlaar - Boortmeerbeek - Brasschaat - Eeklo - Gent - Gent (Certified) - Kapellen (Certified) - Kontich
Lier - Lokeren - Ninove - Sint-Martens-Latem - Sint-Niklaas - Zottegem
www.hedinautomotive.be

FESTIVALCLUB
Dankzij de steun van onze FestivalClub
slagen we er elk jaar opnieuw in om
bovengenoemde initiatieven mogelijk te
maken. Uw lidmaatschap maakt het
mogelijk om met WE SHARE MUSIC
muziek toegankelijk te maken voor
iedereen. FestivalClubleden genieten
bovendien ook van een heleboel voordelen zowel tijdens als na Gent Festival,
zoals voorrang op de ticketverkoop, 25%
korting voor alle concerten en events en
een gratis aperitief in één van de Festivalrestaurants tijdens lunch of diner.

Sluit u zich ook aan
bij onze FestivalClub?
Lid worden van de FestivalClub
kan heel simpel op 3 manieren:
Via onze website
www.gentfestival.be/festivalclub
Via e-mail
club@festival.be
Via telefoon
09 243 94 94

We danken onze FestivalClubleden voor hun steun!
Dhr. Ballaux Eddy, Dhr. Beke-Ruysschaert Frank-Pat, Dhr. Berkvens André, Dhr.
en Mevr. Berlaen - De Plecker Johan en Marie-Jose, Dhr. Bral Johny,
Fam. Calemyn-Hurez Tom en Ilse, Dhr. Claes Walter, Mevr. Claeys Sofie,
Mevr. Claeys Sofie, Dhr. Coussement Martin, Mevr. De Bie Seraphina,
Mevr. De Bosschere Renate, Dhr. De Meyere Jos, Dhr. De Raeve Daniel-Désiré,
Mevr. De Sutter Hilde, Mevr. De Winter Hilde Katarina, Dhr. Debbaut Patrick,
Dhr. en Mevr. Deman-De Roo Pol en Lieve, Dhr. Deweerdt Dirk, Dhr. Dierkens Guy,
Mevr. Douchy Katrien, Dhr. Drieghe Paul, Mevr. Duytschaever Ilona,
Dhr. en Mevr. Francois-Mortier Bart en Marijke, Dhr. Hemelsoet Bernard,
Mevr. Heymans Gudrun, Dhr. Hoeree Johan, Dhr. en Mevr. Hoogewijs-Mortier Bert
en Carine, Mevr. Hoornaert Marina, Mevr. Hoozee-Verfaillie Alice,
Dhr. en Mevr. Hublé-De Bodt Frank en Roxane, Dhr. Jacobs Patric, Dhr. Janssens
Freek, Dhr. Janssens, Georges Dhr. Lahaut – Boone Roger, Mevr. Lapiere Nadine,
Mevr. Lemaitre Ann, Mevr. Maenhaut Martine, Dhr. Maes Nico, Dhr. en Mevr. Mahy
Ivan en Chris, Dhr. Maton Luc, Mevr. Pauwels Agnes, Dhr. Roberti Adrien,
Dhr. Scheer Iwein, Dhr. en Mevr. Van Beversluys-Minjauw Germain en Linda,
Mevr. Van De Vijver Bernadette, Mevr. Vandorpe Annemie, Dhr. Van Gysegem Dirk,
Mevr. Van Hecke Martine, Dhr. Van Hoorebeke Felix, Dhr. Van Maldeghem Hubert,
Dhr. Van Muylem Kristof, Mevr. Van Slycken Lena, Mevr. Vander Linden Francine,
Mevr. Verfaillie Alice, Mevr. Verheirstraeten Maria, Dhr. Vormezeele Frank,
Dhr. Wachtelaer Herbert, Dhr. en Mevr. Zagha – Clarke Nessim en Patricia
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Culinaire
Festivalhotspots
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 van 20.09 tot 3.10. (niet geldig tijdens OdeGand).

SAN
SAN Gent is het derde adres waar chef Sang Hoon Degeimbre zijn
‘bistronomisch’ concept presenteert. Een kom en een lepel. Dat is
de basis voor zijn visie op gastronomie in de stad, toegankelijk en
ongedwongen. Achter het fornuis van de open keuken vind je Joël
Rammelsberg. Hij staat garant voor een elegante, creatieve en
geëngageerde keuken en vindt het juiste evenwicht tussen smaken
en texturen uit de tuin. Als bewuste ecologist kiest Joël voor een
duurzame keuken, gebaseerd op het zero-waste-principe.
Brabantdam 50 I +32 9 245 42 37 I www.sangent.be

PATYNTJE
Brasserie Patyntje is een begrip in Gent. De zaak ging open eind de
jaren twintig. Het restaurant is gelegen in een gezellige villa in koloniale
stijl waar het terras — aan de Leie — een absolute aanrader is. Er zijn
drie aparte ruimtes met zicht op de Leie. De signature gerechten zijn
vol-au-vent, Vlaamse stoverij en zeetong. Kortom: de Vlaamse keuken,
zoals het hoort.
Gordunakaai 91 I +32 9 222 32 73 I www.patyntje.com

NENUPHAR
Restaurant Nenuphar is een vaste waarde in de Gentse gastronomie,
gelegen aan de oevers van de Leie in het idyllische dorpje Afsnee, op
tien minuten rijden van Gent centrum. De inrichting is strak en warm
met respect voor authentieke elementen, getuige hiervan zijn de
schilderijen van Gustave De Smet.

Afsneedorp 28, Afsnee I +32 9 221 22 32 I www.restaurant-nenuphar.com
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CAFE THEATRE
In Cafe Theatre kom je de hele dag door aan je culinaire trekken. Al meer dan 20 jaar is het restaurant een vaste waarde
in het Gentse, gevestigd in het gebouw van de Koninklijke
Opera. Overdag kan je er ook terecht voor iets hemels zoet
of hartig van Bakkerij Bloch. ‘s Avonds proef je er de meest
verrassende cocktails.
Schouwburgstraat 7 I +32 9 265 05 50 I www.cafetheatre.be

PAKHUIS
Brasserie Pakhuis is een uniek restaurant in een prachtig
gerestaureerde opslagplaats in de historische binnenstad. Het
imposante interieur, in combinatie met de kraakverse brasseriekeuken met hedendaagse accenten en traditionele toppers
staan garant voor een geslaagde lunch of diner. Ontdek het
dagverse aanbod van oesters en zeevruchten of proef van de
uitstekende producten van eigen kweek, zoals de Bressekip
AOP. Tijdens het Festival kan je reeds reserveren vanaf 18:00
voor het Festivalmenu.
Schuurkenstraat 4 I +32 9 223 55 55 I www.pakhuis.be

LOF
Ontdek LOF Restaurant, dé culinaire hotspot in het kloppende centrum van Gent. Het restaurantconcept van LOF werd
ontwikkeld door de Nederlandse sterrenchef Ron Blaauw.
In het sfeervolle restaurant met binnentuin en terras stellen
Chef Hannes Vandebotermet en zijn team u voor aan lokale
specialiteiten en ingrediënten die een unieke, moderne twist
hebben gekregen. De zorgvuldige samengestelde wijnkaart
bevat een breed scala aan veelgeprezen wijnlabels.
Hoogstraat 36 I +32 9 235 40 70 I www.lofrestaurant.com

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.
Korenlei 2 I +32 9 224 00 73 I www.korenleitwee.be
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Colofon

Contact

Verantwoordelijke uitgever:
Veerle Simoens

Gent Festival van Vlaanderen
Bijlokekaai 8, bus 9
9000 Gent

Team Gent Festival
Syntha Cnudde, Piet De Coensel,
Veerle De Wilde, Isabel Geerardyn,
Fien Hanselaer, Myrthe Holvoet,
Pauline Jocqué, Nina Lambrecht,
Julie Leroy, Nathalie Notte,
Irene Schampaert, Heleen Schepens,
Veerle Simoens, Evelyne Uleyn,
Jan Van den Bossche

Volg ons op @gentfestival

Onze Festivalhostesses worden gekleed
door Nathalie Vleeschouwer. Onze
artiesten worden verwend met heerlijke
chocolade van Neuhaus.

© Bas Bogaerts

Raad van Bestuur
Frank Beke, Jan Briers, Annemie Charlier,
Herman Daems, Sonja De Becker,
Lucien De Busscher, Jozef De Mey,
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

www.gentfestival.be
09 243 94 94
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Structurele Partners

Oﬃcial Fleet Partner

Project- en Concertpartners

Overheidspartners

Mediapartners

Festivalleveranciers
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PAT Y N TJE

> CMYK

> PMS metallic

> Hotfoil

Met dank aan
De bootjes van Gent - Rederĳ Dewaele, Gent Watertoerist,
Gentse Karmelieten, Handelsbeurs Concertzaal, Kunstencentrum Vooruit,
Minard, MIRY Concertzaal, Museum voor Schone Kunsten,
Muziekcentrum De Bĳloke, Oude Vismĳn, Industriemuseum,
Sint-Baafskathedraal, Sint-Jacobskerk
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Trotse sponsor
van cultuur
Cultuur verbindt grensoverschrijdend
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