Zondag 18.10.2020 - 17.00u

Sint-Bavokerk

Zondag 07.02.2021 - 17.00u

Ensor Strijkkwartet

Sint-Bavokerk

Bernard Baert
Suites

In navolging van de straffe kofﬁeconcerten in
seizoen 19-20, starten we in het Beethovenjaar
een nieuwe reeks met het Ensor Strĳkkwartet.
In hun 30 jarige carrière hebben zĳ een
bĳzondere afﬁniteit opgebouwd met deze
grootmeester. Naast Haydn en Schubert, zal
Ludwig van Beethoven dan ook prominent
aanwezig zĳnin de Sint-Bavokerk.
Het Ensor Strĳkkwartet, opgericht in 1990,
proﬁleert zich als een ensemble dat de hele
kwartet-literatuur van klassiek tot hedendaags wil vertolken. Ze werkten samen met gerenommeerde
musici, schrĳvers en acteurs. Ook op de internationale podia heeft het ensemble een goede
reputatie verworven. Het Concertgebouw in Amsterdam en het Beethovenhuis in Bonn liepen
reeds warm voor dit kwartet. Nu jĳ nog.

Geboren en getogen Waregemnaar, Bernard
Baert combineert met succes zĳn fulltime
lesopdracht in de Waregemse academie met
componeren. Hĳ ontving reeds meerdere prĳzen
voor zĳn composities, waaronder de SABAMprĳs voor zĳn Woodwind Quintet (1994) en de
Jef Van Hoof Prĳs voor zĳn pianotrio (1995).
Bernard verzamelt voor dit overzichtsconcert
heel wat bevriende muzikanten rond zich en
samen brengen ze onder andere Epicurus een
compositie voor strĳkorkest, een aantal van zĳn
sonates en zĳn liedcyclus voor zang en piano.

Viool: Eric Robberecht en Francis Reusens - Altviool: Frans Vos - Violoncello: Steven Caeyers

Dat we het niet altĳd ver moeten zoeken, bewĳst dit kofﬁeconcert in de verjaardagsreeks van
klassiek + modern.

Zondag 22.11.2020 - 17.00u

Zondag 21.03.2021 - 17.00u

Sint-Bavokerk

Sigiswald en Marie Kuijken
Sigiswald Kuĳken is internationaal één van de
meest vermaarde violisten en tevens oprichter
van het internationaal bekende barokorkest
La Petite Bande. Samen met zĳn dochter nodigt
hĳ je uit voor een intiem kofﬁeconcert in de
Sint-Bavokerk.
Twee generaties Kuĳken brengen je in de ban
van de schĳnbaar geniale eenvoud van Mozarts
beroemde vioolsonates. Ondanks een beperkt
instrumentarium dringen zĳn symfonieën in een
notedop tot diep in je ziel. Less is more is het credo.
Pianoforte: Marie Kuĳken - Viool: Sigiswald Kuĳken

Sint-Bavokerk

Boho Strings
In Deep Silence

Met Boho Strings, onder leiding van David
Ramael, nodigen we je uit op een reis die je van
de donkerste uithoeken van onze mensheid
naar een verlichte wereld van vrede en rust
brengt. In dit 4de en laatste topconcert naar
aanleiding van 25 jaar klassiek + modern vertelt
dit gerenomeerde orkest met 13 strĳkers een
boodschap van eenheid door stilte en
sereniteit.
In de Sint-Bavokerk hoor je ter nagedachtenis
van de terroristische aanslagen in Zaventem een collectieve stem die spreekt zonder woorden …
zo wordt een intiem luistermoment een dynamische totaalervaring met een actuele context.
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Scène @ CC De Schakel

Jan Michiels & Inge Spinette

Zondag 18.10.2020 – 17.00u

klassiek + modern bestaat 25 jaar en dat vieren zonder Inge Spinette en Jan Michiels (duo YINYANG)
is ondenkbaar. Doorheen de afgelopen jaren kwamen zĳ ons meermaals verrassen met intense pianorecitals. Voor deze unieke gelegenheid stelden zĳ dan ook een programma samen, voor afwisselend
tweehandig en vierhandig klavier, waarin veel van die topmomenten weerklinken. In het eerste deel
van de avond neemt Jan plaats achter het klavier en trakteert hĳ ons op sonates van Franz Liszt en
Béla Bartók. Wanneer Inge er na de pauze bĳkomt, gaan ze vierhandig verder via Schubert, Kurtág
en Ravel. Een klassieker in deze verjaardagsreeks, in de oude getrouwe scène op scène bezetting.

Vrijdag 08.01.2021 - 20.00u
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Nog meer Klassiek in CC De Schakel:
Woensdag 09.12.2020 - 20.00u
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Ensor Strijkkwartet

Zondag 22.11.2020 – 17.00u

Sigiswald en Marie Kuijken

Schouwburg @ CC De Schakel

Zondag 07.02.2021 – 17.00u

Bernard Baert

Liebrecht Vanbeckevoort & Severin von Eckardstein
Beethoven: Symfonie nr. 9

Seizoen 2020 - 2021

NCERTEN
Abonnement

(4 concerten)

€ 64

Standaardtarief

€ 18

Jongeren < 26 j
EU Disability Card

€ 11

Ticketreservatie

www.ccdeschakel.be
info@andredemedts.be
T. 056/67.32.70
Reserveren is sterk aangeraden.

Zondag 21.03.2021 – 17.00u

In het 2de verjaardagsconcert van 25 jaar klassiek + modern ontmoeten we deze twee vingervlugge
en expressieve virtuozen. Een Vlaming en een Duitser. Twee vrienden, vier handen en een programma
om vingers en duimen van af te likken. Beide toppianisten Vanbeckevoort en von Eckardstein
wisten elk op hun beurt de jury van de Koningin Elisabethwedstrĳd te overtuigen. In dit nieuwjaarsconcert brengen ze een ode aan de Europese vrede door samen Beethovens Negende Symfonie
onder handen te nemen. Liszt bewerkte de monumentale partituur tot een fascinerend bouwwerk
voor vier handen. Een piano-avond van absolute wereldklasse. Laat je meevoeren door de intimiteit,
de integriteit en de pure ﬁnesse van deze meesterpianisten.

Boho Strings

De concerten vinden plaats
in de SINT-BAVOKERK
Sint-Baafs-Vĳve (Wielsbeke).

Info en tickets: www.ccdeschakel.be

Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencentrum, gelegen in het
rustieke decor van de oude Leievallei. Het huis is genoemd naar Vlaams schrijver
en cultuurdrager André Demedts (1906-1992). Het André Demedtshuis bezit de
ideale troeven om de bezoeker de schoonheid van cultuur en de rust van natuur
te bieden. Het André Demedtsmuseum en de maandelijkse cultuur- en kunsttentoonstellingen zijn zeker een bezoekje waard. Toegang is gratis.

Sint-Bavostraat 19 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

Meer info: www.andredemedts.be – info@andredemedts.be - 056 67 32 70

in samenwerking met
CDeSIGN.be

Openingsuren:
MAART – OKTOBER: zat- & zondag: 14 u – 18u
NOVEMBER – FEBRUARI: zat- & zondag: 14u – 17u
JULI – AUGUSTUS: dagelijks open: 14u – 19u30

