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Voorwoord
Beste leerlingen en ouders, liefhebbers van muziek, woord en dans,

Met een spectaculaire housewarming nam het Conservatorium in december vorig 

jaar zijn intrede in het vernieuwde muziekcentrum. Vanaf september keert ook 

onze woordafdeling naar de hoofdschool terug en wordt onze nieuwe theaterklas 

in gebruik genomen.

Ook dit schooljaar brengt Legato, de vereniging van en voor het Conservatorium, 

een prachtig podiumaanbod. Concerten en optredens met toppers uit het 

nationale en zelfs internationale circuit worden gecombineerd met workshops en 

masterclasses.

Het conservatorium verstevigt zijn banden met de andere partners in het 

muziekcentrum. Dankzij een samenwerking met de Schouwburg en het Wilde 

Westen kan worden ingezet op een nog ambitieuzere programmatie en meer 

publieksbereik. Goede voorbeelden hiervan zijn onder andere de koperdag met 

Belgian Brass en een volledige festivalweek rond de piano met onder andere 

Jools Holland en Bram De Looze. Ook dit jaar zal onze Pop- en Jazzafdeling 

schitteren op een avondvullende voorstelling in De Kreun.

Het conservatorium zal twee maal te gast zijn in de stadsschouwburg met ‘Het 

conservatorium danst’ en de ‘Dag van het DKO’. De Dag van het DKO belooft een 

totaalspektakel te worden met het beste van de drie domeinen waarin onze school 

werkzaam is.

Het nieuwe decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs biedt kansen waar 

het Conservatorium graag op inspeelt. Zo ontwikkelt het domein Woord 

de studierichtingen Kleinkunst, Cabaret en Comedy en gaan zij daarvoor 

samenwerkingen aan met o.a. PandA.

We zien er naar uit u te mogen begroeten op de vele activiteiten van Legato vzw.

Peter Maertens  Peter Verhoyen, 
Voorzitter Legato   Directeur Conservatorium
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Zondag 23 september 2018
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis

Topcellist Benjamin Glorieux studeerde aan het Conservatorium van Kortrijk en is, 

zo zegt Klara, ‘een van de meest veelzijdige musici op deze planeet’. Hij speelt 

zowel Bach, kamermuziek, modern cellowerk als jazz.

Samen met de al even avontuurlijke pianist Anthony Romaniuk komt Glorieux naar

Kortrijk met werk uit verschillende eeuwen op zak: van Bach tot Chopin, van 

Michael Jackson tot improvisatie. Kortom, een muzikale moonwalk die maar al te 

graag buiten de notenbalken kleurt.

Uitvoerders: Benjamin Glorieux, piano en Anthony Romaniuk, piano
Een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Wilde Westen & Legato Kortrijk vzw.

23/09

Matineeconcerten

Cellorecital, Benjamin 
Glorieux
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Zondag 21 oktober 2018
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis

Around The World is een bijzonder gevarieerd en toegankelijk programma dat je 

mee op reis neemt doorheen alle continenten, doorheen de tijd maar evengoed 

doorheen een waaier aan genres. Van William Byrd en Bach tot Bernstein en 

Kurt Weill, van de renaissance en barok tot jazz en zelfs variété. Het dynamische 

kwintet Belgian Brass Soloists zorgt voor een heerlijke, kleurrijke bloemlezing uit 

het rijke repertoire voor koperkwintet.

Uitvoerders: Manu Mellaerts, trompet - Steven Devolder, trompet - Rik Vercruysse, 
hoorn - Jan Smets, trombone en Stephan Vanaenrode, bastuba.
Een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Wilde Westen & Legato vzw. 

21/10
Belgian Brass Soloists – 
Around the World
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Zondag 2 december 2018
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis

I Solisti del Vento brengt een prikkelend en vrolijk programma rond drie 

componisten uit verschillende tijdperken: ongeremd circusplezier in ‘La Trapèze’ 

van Sergei Prokofiev; ‘La Gioia’, een ode aan de blijdschap van de hand van 

Jan De Maeyer; en ‘Septet in E-flat major’ van Beethoven, dat na meer dan 

tweehonderd jaar nog niets van zijn jeugdige charme heeft verloren.

Een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Wilde Westen & Legato Kortrijk vzw.

02/12
I Solisti del Vento – 
Die Freude
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Zondag 20 januari 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis

De leerkrachten op het podium. Een ideale gelegenheid om je leerkracht aan het 

werk te zien. Zij brengen een uitgebalanceerd kamermuziekprogramma. 

Met een mix van bezettingen, origineel repertoire en het enthousiasme van de 

talentrijke solisten die aan het Conservatorium Kortrijk les geven, worden je 

verwachtingen absoluut waargemaakt.

20/01 Leerkrachtenrecital
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Zondag 17 februari 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis

In de negentiende eeuw was het de gewoonte om van grote symfonische 

werken vierhandige arrangementen te maken. Er bestonden immers nog geen 

geluidsopnames en de enige manier om van muziek te kunnen genieten in de 

huiskamer was door ze zelf te spelen. 

Pianisten Ivo Delaere en Lukas Huisman slaan de handen in elkaar voor een 

programma quatre-mains, waarin ze de intense dynamiek en voortdurende 

interactie tussen eenvoud en complexiteit verkennen.

Uitvoerders: Ivo Delaere en Lukas Huisman, piano
Een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Wilde Westen & Legato Kortrijk vzw.

17/02 Pianoduo
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Zondag 17 maart 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) – lln. gratis 

Walter Hus toerde de wereld rond met de avant-gardemuziek van 

‘Maximalist!’ maar hij schrijft net zo goed voor orkesten of werkt samen met 

theatergezelschappen, schrijvers, rockmuzikanten en technoproducers. 

Sinds 2000 is zijn grote liefde het Decap-orgel, een computergestuurd orkest, 

waarmee hij soundtracks, opera’s, filmscores en zelfs rockmuziek maakt. 

Een adembenemend concert voor liefhebbers van klassieke en hedendaagse 

muziek.

 

 

 
Uitvoerder: Walter Hus, piano
Een organisatie van Schouwburg Kortrijk, Wilde Westen & Legato Kortrijk vzw.

17/03 Pianorecital
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ZONDAG 21 OKTOBER

Dag van het Koper met 
Belgian Brass Soloists

Concertstudio

Muziekcentrum Track

ZATERDAG 16 FEBRUARI

Dag van de Saxofoon 
met Bl!ndman Sax

Concertstudio

ZATERDAG 9 FEBRUARI

Dag van de Fagot met 
Pieter Nuytten

Auditorium

ZATERDAG 19 JANUARI

Dag van de fluit 
met Carla Rees 
& Rachel Brown

Concertstudio

ZATERDAG 23 FEBRUARI

Dag van de Pop 
en Jazz

Auditorium

ZATERDAG 3 MAART 

Dag van de Viool 
met Lei Wang

Theoria

Dag van
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Beatrijs Van Hulle neemt je tijdens drie lessenreeksen mee op een muzikale ontdekkingsreis 

doorheen de cultuurgeschiedenis. De sessies vragen geen voorkennis en zijn voor iedereen 

toegankelijk. Via begeleid beluisteren van ‘klassieke muziek’, geeft Beatrijs je sleutels om de 

muziektaal beter te begrijpen en door te dringen tot de schoonheid van muzikale meesterwerken.

LITERATUUR INSPIRATIEBRON

13 oktober 2018  Schubert en Goethe

20 oktober 2018 Purcell, Verdi en Shakespeare

27 oktober 2018  Beethoven en Schiller; Mahler en Klopstock

VIOOLCONCERTI – TER VOORBEREIDING VAN KONINGIN 
ELISABETHWEDSTRIJD

19 januari 2019  Evolutie van het vioolconcerto van de Barok tot de Romantiek

26 januari 2019  Het vioolconcerto in 19e eeuw

2 februari 2019  Het vioolconcerto in 20ste eeuw

 

INSTRUMENTALE MUZIEK VAN JOHANN SEBASTIAN BACH

16 maart 2019  Muziek voor toetsinstrumenten, met of zonder orkest

23 maart 2019  Suites en concerti

30 maart 2019  Brandenburgse Concerten 

PRAKTISCH

Tijdstip:  De sessies vinden plaats op zaterdag van 14u tot 16u30

Locatie:  Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk,

Prijs:   -  leerlingen van de klas muziekgeschiedenis Conservatorium Kortrijk: gratis

  -  1 sessie: 15 euro

  -  1 reeks: 40 euro; 2 reeksen: 80 euro; 3 reeksen 120 euro

Extra info op www.legatokortrijk.be onder Vormingen. Inschrijven voor deze lessen/reeksen kan 
voor leerlingen én niet-leerlingen via mail naar info@legatokortrijk.be met vermelding van je naam, 
adres en contactgegevens. De inschrijvingen van niet-leerlingen is definitief bij ontvangst van 
betaling. Betalen kan op rekeningnummer BE32 0013 2333 2402 met vermelding van je naam en 
de gewenste sessie/reeks(en).

Muzikale 
ontdekkingstochten
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WEDSTRIJDEN
 

Rotary-wedstrijd
Woensdag 24 oktober 2018 – 18u00 – 
Concertstudio

Leerlingen die in de hogere graad 3 (muziek, woord, dans) 

een resultaat haalden van 85% of meer, kunnen zich vóór 

15 september 2018 inschrijven voor onze jaarlijkse Rotary-

wedstrijd.

Info en voorwaarden op www.kortrijk.be/conservatorium

Vlamo Solistenwedstrijd
Jaarlijks organiseert Vlamo een wedstrijd voor solisten en 

kleine ensembles. Het Conservatorium Kortrijk moedigt alle 

leerlingen aan om podiumervaring en spelplezier op te doen 

via deze weg. Wie wat tips wil verzamelen, kan terecht op 

onze voorbereidende auditie op woensdag 13 maart 2019 in 

het Auditorium vanaf 18u30. Schrijf je in via je leerkracht.

Woensdag 13 maart 2019

Voorbereidende auditie Solistenwedstrijd Vlamo
Auditorium vanaf 18u30

Zondag 17 maart 2019

Vlamo-wedstrijd voor houtblazers

Zaterdag 23 maart 2019

Vlamo-wedstrijd voor orgel

Zondag 24 maart 2019

Vlamo-wedstrijd voor koperblazers, 
concertslagwerk, kleine ensembles,  
strijk- ,toets- en tokkelinstrumenten.

Meer info op www.vlamo-wvl.be

TOONMOMENTEN 
 
Zaterdag 6 oktober 2018 

Young I Solisti – Workshop + Concert
Auditorium

Maandag 19 november 2018 

Jazz@DeKreun 
De Kreun – 20u

Woensdag 19 december 2018 

Galaconcert – optredens laureaten 
17-18 met orkestbegeleiding
Concertstudio – 19u

Woensdag 27 februari 2019 

Auditie afdeling Heule
OC De Vonke – 18u30

Vrijdag 15 maart, zaterdag 16 maart, zondag 17 
maart 2019

Memento-festival Woord-klassen i.s.m.
Bibliotheek Kortrijk

Woensdag 8 mei 2019 

Auditie Aalbeke – Bellegem – Marke
OC De Wervel Bellegem – 18u30

Zondag 9 juni, maandag 10 juni 2019

Sinksenfeesten
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Jong talent
Sinds 2 jaar biedt het Conservatorium 

een Jong Talent-richting muziek aan. 

Aan jonge getalenteerde musici wordt 

de mogelijkheid geboden zich op hoog 

niveau te ontwikkelen. Ze krijgen intensief 

en op maat les instrument, kamermuziek, 

muziektheorie en notenleer. Jaarlijks 

krijgen ze de kans om met het Kortrijks 

Symfonisch Orkest als solist op te treden.

Gerenommeerde musici worden 

uitgenodigd voor masterclasses en 

feedback-momenten. Onze Jong Talenten 

behaalden de voorbije jaren mooie 

resultaten op nationale en internationale 

wedstrijden. Vorig jaar werd ook gestart 

met een Jong Talent-project voor het 

domein dans.

JONG TALENT CONCERT

Donderdag 31 januari 2019
OC Marke – 20u   

Vvk €5 / add €7 – lln. gratis indien gereserveerd via 

reservaties@legatokortrijk.be ten laatste op woensdag 30 jan 2019

Leerlingen Jong Talent treden op in de reeks Mini-Klassiek van het 
OC Marke.

JOWEST SOLISTENCONCERT

Zaterdag 16 maart 2019
OC Lange Munte - Beeklaan 81, 8500 Kortrijk

Jeugd Orkest West-Vlaanderen (JOWest) is een groep 

gemotiveerde en getalenteerde strijkers uit 10 West-Vlaamse 

academies. Elk jaar werken ze samen aan minstens één project, 

waarbij er voor het schooljaar 2018-2019 gefocust wordt op werk 

voor solist en orkest. Er wordt maandelijks gerepeteerd en dit op 

verschillende plaatsen in de provincie. Na een intensieve stage 

in februari gaat het jeugdorkest op tournee. De coaches van 

JOWest zijn professionele orkestmusici, die meespelen tijdens de 

concerten. Het geheel staat onder leiding van Dirk Lievens.

www.jowest.org

Zat 20 en 21 okt 2018   Evaluatieconcerten

     Muziekcentrum Track

Don 24 jan 2019    Meeting     

     slagwerkinstructeurs   

     Muziekcentrum Track

Vrij 19 apr 2019    Kinder Play-in

Zon 5 mei 2019    Slagwerkbeurs

Vrij 23 aug - zon 25 aug 2019  Orkeststage volwassenen  

     voor harmonie- en   

     strijkorkest 

VLAMO WEST-VLAANDEREN 

Activiteiten 
in the picture

Activiteiten van onze partner VLAMO 

West-Vlaanderen 

Vlaamse amateurmuziekorganisatie
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Workshop stompboxes voor 
elektrische gitaar
Woensdag 24 oktober 2018 – 17u tot 19u – Auditorium

Van de scratchy-noises van Tom Morello (Rage Against The Machine) naar de 

mellow-chorus-sounds van Pat Metheny tot de loops van Robert Frip. Maarten 

Flamand zal je wegwijs maken in de wereld van stompboxes voor gitaar. Verwacht 

je aan een groot arsenaal aan effecten en concrete tips en tricks hoe je deze 

bakjes met lampjes kan bedienen en wat de uitkomst ervan is. Tijdens deze 

workshop leer je hoe alles wordt aangesloten, wat de beste opstelling is en wat de 

verschillende mogelijkheden zijn. Bring On The Noise, Maarten! 

Maarten Flamand studeerde bij Yves Storms op de conservatoria van Antwerpen 

en Gent. Hij tourde Europa rond met stevigere bands Cloon, Bulls on parade (Rage 

against the machine tribute band), maar ook met Gypsy band Trio Perdu, waar 

Balkan,  joodse muziek en Django Reinhardt vermengd werd.

Zijn huidige bands zijn The Antler King, Elefant, groep rond Wolf van Wymeersch 

(The van Jets) waar Krautrock met oosterse melodieën verwerkt worden, en 

Ian Clement (Wallace Vanborn), een singersongwriter. Daarnaast verleent hij 

zijn diensten aan tal van artiesten als studio/sessiemuzikant (The Voice van 

Vlaanderen, Mark Plati, Rick de Leeuw, Senne Guns, Hannelore Bedert, Stash...).

Student Concert De Kreun
Maandag 19 november 2018 – 19u30 – De Kreun

De leerlingen van de afdeling Pop en Jazz spelen voor het tweede jaar op rij de 

pannen van het dak in dé pop- en rocktempel van Kortrijk. Een concert om niet te 

missen!

Pop en Jazz
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Dag van de Pop en Jazz
Zaterdag 23 februari 2019 – 10u tot 16u – diverse locaties in 
Muziekcentrum Track

Een dag boordevol workshops, leerlingenoptredens, instrumenten/gear markt, DJ 

initiatie, …

Eén van de workshops zal geleid worden door Bart Maris. In deze workshop tast je 

je eigen perceptie van klank, melodie en interactie af door middel van een aantal 

spelvormen en oefeningen, maar ook verschillende media zoals foto’s, tekeningen, 

filmbeelden, … Zo vormen we ons een nieuw beeld van geluid. Hij zal in korte 

sessies werken met leerlingen van alle niveau’s rond verschillende invalshoeken.

Trompettist Bart Maris is een muzikant die dweept met abrupte wijzigingen 

en zelden kan betrapt worden op voorspelbaarheid. Hij duikt op in tal van 

projectpools en in groepen die net buiten de mainstream liggen.

Info verloop Dag van Pop en Jazz: zie facebook Conservatorium Kortrijk en www.

legatokortrijk.be

Jam Sessions in Pand.A
Kom zeker eens een kijkje nemen tijdens één van de maandelijkse jamsessies 

in Pand.A. De avond start om 19u met een mini optreden door één van de 

leerlingencombo’s. Daarna is de jam geopend en is iedereen welkom om het 

podium op te springen.

Data: zie facebook Conservatorium en Pand.A
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INFO

De derde editie van de koperstage op 9 en 

10 maart 2019 is er één waarbij we de handen 

inéén slaan met onze zuiderburen. Leerlingen 

koper uit de Noord-Franse academies van 

Oignies-Libercourt en La Gorgue vervoegen 

onze leerlingen om er samen een internationaal 

gebeuren van te maken. Het wordt opnieuw een 

tweedaagse met medewerking van de Kortrijk 

Brass Band en ditmaal ook een aantal (inter)-

nationale gastsolisten.

VOOR WIE?

Leerlingen koper van het Conservatorium 

Kortrijk en geïnteresseerde jongeren van andere 

academies vanaf de 2de graad, 3de leerjaar tot en 

met 4de graad, 3de leerjaar of specialisatiejaar.

Instrumenten: trompet, cornet, bugel, althoorn, 

bariton, euphonium, trombone, bastrombone, 

bastuba.

WANNEER?

Zaterdag 9 maart 2019 van 10u tot 16u

Zondag 10 maart 2019 van 11u tot 16u

TOONMOMENT - SLOTCONCERT

Alle ouders, geïnteresseerden en leerlingen L1 

worden van harte uitgenodigd op het slotconcert 

op zondag 10 maart 2019 om 17u, Concertstudio 

(Muziekcentrum Track)

WAAR?

In de lokalen van het Conservatorium Kortrijk en 

de Concertstudio

MEEBRENGEN?

Instrument en lunch. 

Warme en koude dranken worden voorzien door 

de organisatie.

INSCHRIJVING - KOSTPRIJS

Deelnemen kost 30 euro. Inschrijven voor deze 

stage kan voor leerlingen én niet-leerlingen via 

mail naar info@legatokortrijk.be met vermelding 

van je naam, instrument, graad, adres en 

contactgegevens. 

De inschrijving is definitief bij ontvangst van 

betaling. Betalen kan op rekeningnummer 

BE32 0013 2333 2402 met vermelding naam 

deelnemer.

Koper- en 
Percussiestage
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Opendeur 
Zaterdag 2 februari 2019

Open lessen muziek-woord-dans

Instrumentenvoorstelling

Avondvoorstelling in de Schouwburg

Audities
Woensdag 27 februari 2019 Auditie afdeling Heule 

    OC De Vonke – 18u30

Woensdag 20 maart 2019 Auditie afdeling Gullegem    

    OC De Cerf – 18u30

Woensdag 8 mei 2019   Auditie Aalbeke – Bellegem – Marke

    OC De Wervel Bellegem – 18u30

Woord
 

U hebt er zeker al iets van opgevangen in onze wandelgangen: een nieuw 

decreet zorgt voor heel wat ontwikkelingen in het DKO onderwijs. Ook voor de 

Woordafdeling is dit een heuse game changer: naast Toneel, Vertellen en Schrijven 

kunnen de leerlingen zich vanaf de vierde graad voortaan ook inschrijven 

voor Stand-up Comedy/Cabaret, Kleinkunst of Radio maken. Ook zijn er onze 

Plankgastjes, - de allerkleinsten van het eerste en tweede leerjaar die kennis 

maken met het podium op een speelse manier.

Met optredens, workshops en interessante masterclasses mikken we op een mix 

die aanstekelijk werkt voor zowel leerlingen als publiek. Nieuw hierbij is dat we 

voor iedere richting samen werken met artiesten uit het veld. Zo komen er voor 

iedere richting extra masterclasses, waar iedereen op is uitgenodigd.

We laten ons inspireren door wat er leeft op de podia, en verdiepen ons in de 

vele mogelijkheden die dat voor ieder van ons biedt. We werken samen met 

organisaties in de Stad Kortrijk: Memento, Sinksenfeesten, Schouwburg Kortrijk, 

Radio Quindo, Radio 2. Zo treden we naar buiten met wat er bloeit in onze school, 

maar we halen de stad ook binnen met talloze optredens in de vele ruimtes van 

het Muziekcentrum.

Voor meer nieuws hierover: check legatokortrijk.be en/of de facebook pagina van 

het Conservatorium gedurende het schooljaar!
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Memento-Festival 2019 
I.S.M. MET WOORD

Vrijdag 15 maart, zaterdag 16 maart, zondag 17 maart 2019
Zaterdag 16 maart 2019: Memento palmt het Conservatorium in.

AMBASSADEURS:

Stefan Boonen | Vlaamse jeugdacteur - Ambassadeur voor kinderen

Maud Vanhauwaert | Poëzie voor breed publiek

Ish Ait Hamou | Schrijver en mental coach van Marokkaanse afkomst

Jeroen Olyslaegers | Vlaamse schrijver van romans en theaterstukken

Carmien Michels | Podium performance - schrijft en brengt poëzie en proza

Met workshops, projecten, muzikale acts & toonmomenten.

Toegang gratis
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Het conservatorium danst 

 

VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART 2019

Schouwburg Kortrijk
reservaties@legatokortrijk.be
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Workshops 
2de leerjaar

Een leerkracht muziek of woord laat gedurende 50 minuten de leerlingen op een 

zeer gevarieerde en speelse manier kennis maken met een podiumkunst.

Workshops Muziek – Woord – Dans
3de kleuter

Een leerkracht initiatie laat de kleuters proeven van podiumkunsten. Met 

diverse activiteiten op maat van de kinderen, worden ze in een kunstig bad 

ondergedompeld.

Wens je graag meer praktische informatie? Weet je graag wat er allemaal precies 

aan instrumenten en toneel in ons aanbod zit? Dan kan je contact nemen via

info@legatokortrijk.be.

Podiumbeesten
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18 oktober 2018 – 21u   Natashia Kelly Group

    PandA

28 oktober 2018 – 17u   Julien Libeer – Les Métamorphoses

    Schouwburg Kortrijk

5 december 2018 – 20u15  Collegium Vocale

    St-Maartenskerk

12 december 2018 – 20u15 Jazzlab 2.5 – YUN

    Concertstudio

6 februari 2019 - 20u15   Jazzlab 2.2 – Ottla

    Concertstudio

16 februari 2019 – 20u15  Bl!ndman Sax

    Muziekcentrum Track

21 februari 2019 – 20u15  Anna Teresa De Keersmaeker / Rosas & JG Queyras

    Bach6CelloSuiten

    Schouwburg Kortrijk

22 februari 2019 – 20u15  Brussels Philharmonic

    St-Elisabethkerk

30 maart 2019    Parkjazz

    Muziekcentrum Track

Tickets via Uit in Kortrijk (056) 23 98 55, uit@kortrijk.be

Nog meer Jazz & Klassiek 
MET SCHOUWBURG KORTRIJK & WILDE WESTEN
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Verlofdagen  
 
2018 - 2019 

Start Schooljaar   zaterdag 1 september

Herfstvakantie    maandag 29 oktober – zondag 4 november

Pedagogische Studiedag  woensdag 12 december

Kerstvakantie Maandag   maandag 24 december – zondag 6 januari

Krokusvakantie    maandag 4 maart – zondag 10 maart

Pedagogische Studiedag   woensdag 3 april

Paasvakantie     maandag 8 april – maandag 22 april

Dag van de Arbeid    woensdag 1 mei

O.H. Hemelvaart    donderdag 30 mei

Vrije Dag     vrijdag 31 mei

Vrije Dag     zaterdag 1 juni

Pinkstermaandag    maandag 10 juni

Zomervakantie    maandag 1 juli – zaterdag 31 augustus
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Praktisch - Contact
 

Reservatie en Tickets
 

MATINEES
 

Tickets aan de deur vanaf 30 minuten voor de voorstelling.

Leerlingen Conservatorium kunnen deze voorstellingen gratis bijwonen. Om 

plaatsgebrek te vermijden, vragen we om te reserveren 

op reservaties@legatokortrijk.be.

Betalende tickets kan je reserveren bij Uit in Kortrijk (056) 23 98 55, uit@kortrijk.be.

 

DAGEN VAN
 

Dagen van een instrument zijn vrij toegankelijk voor alle leerlingen van het 

Conservatorium. Deze Dagen Van staan open voor iedereen met interesse in 

een masterclass en/of aansluitend recital door een vooraanstaande solist. Je 

kan daarvoor reserveren via reservaties@legatokortrijk.be met vermelding van 

masterclass / recital of beide. Een bijdrage van €10 kan je de dag zelf aan een 

medewerker van het onthaal betalen.

 

Contact Legato / Conservatorium
 

Meer info? Een vraag?

info@legatokortrijk.be

Conservatorium: (056) 27 78 80

Conservatoriumplein 1

8500 Kortrijk

www.legatokortrijk.be

www.kortrijk.be/conservatorium
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