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Voorwoord
Beste leerlingen en vrienden van het conservatorium,

Legato wil via de organisatie van optredens, workshops en lessenreeksen de 

conservatoriumbevolking op weg zetten naar onvergetelijke podiumervaringen. 

Hierbij komen de leerlingen in contact met toppers uit de professionele muziek-, 

woord- en danswereld. Onze school wordt steeds groter en u kan er zo goed als 

elke dag terecht voor één of ander toonmoment, een masterclass of een lezing. 

Met deze conservatoriumkrant maken we u graag wegwijs in het kleurrijke aanbod 

van Legato. We zouden het erg fijn vinden u op deze evenementen te mogen 

begroeten!

Peter Verhoyen,
Directeur conservatorium

Beste leerlingen, ouders,

Onze oude brochure PODIUM ruimt plaats voor een nieuwe format die twee maal 

per jaar zal verschijnen. Op die manier willen we nog meer de vinger aan de 

pols houden en jullie op de hoogte brengen van nog meer activiteiten. We zijn er 

graag bij wanneer er in de regio of bij onze Kortrijkse partners interessante figuren 

langs komen die een meerwaarde kunnen zijn voor onze leerlingen. Legato zorgt 

graag voor wat extra kleur binnen onze opleidingen die zich op het snijpunt van 

cultuur en onderwijs bevinden. We doen dit op diverse manieren; met workshops 

en ontdekkingstochten, klasuitstappen naar schitterende voorstellingen van onze 

partners, onze reeks matineeconcerten enz. Tot op één van onze activiteiten.

Peter Maertens,
Voorzitter Legato
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Zondag 29 september 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) - leerlingen gratis mits reservatie

Alles is één: vanuit die optiek sprokkelt de gevierde accordeonist Gwen Cresens 

eclectisch zijn materiaal bij elkaar. Cresens gaat deze keer in dialoog met jazzmannen 

van de bovenste plank: pianist Bart Van Caenegem, contrabassist Janos Bruneel en 

drummer Matthias Dewaele. Samen brengen ze Cresens’ composities en eigenzinnige 

interpretaties van Bach en Grieg, Laurel & Hardy en popsongs. Ook de tango en valse 

musette loeren weer om de hoek. Omdat de accordeon van Cresens niet aan genres 

doet, raden wij aan om gewoon ál je oren mee te brengen. 

Een organisatie van Schouwburg Kortrijk i.s.m. Wilde Westen vzw & Legato Kortrijk vzw

29/09

Matineeconcerten

Gwen Cresens Quartet - 
Eclectica
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Zondag 13 oktober 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) - leerlingen gratis mits reservatie

Klassiek bruist! O2 Ensemble, een blaaskwintet met piano, viert de Franse muziek in 

al haar sprankelende lichtvoetigheid. Er staat muziek van componisten Jean Françaix, 

Jacques Ibert en Albert Roussel op het programma, maar ook een hedendaags, virtuoos 

stuk zoals Techno Parade van Guillaume Connesson. En uiteraard is ook de fijnbesnaarde 

Poulenc van de partij. Laaf je aan zijn harmonische rijkdom!

Een organisatie van Schouwburg Kortrijk i.s.m. Wilde Westen vzw & Legato Kortrijk vzw

13/10
O2 Ensemble
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Zondag 1 december 2019
11u00 – Concertstudio - €12 / €6 (-26) - leerlingen gratis mits reservatie

Het conservatorium beschikt over uitstekende performers in het leerkrachtenteam. 

Tijdens het jaarlijkse leerkrachtenrecital kan je telkens meerdere van hen aan het werk 

zien op het podium. Een uitstekende gelegenheid om je leerkracht op het podium in 

actie te zien. De leerkrachten brengen een zeer gevarieerd programma met 

voor elk wat wils.

01/12
Leerkrachtenrecital
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19 januari 2020
En Accord, strijkkwartet

8 maart 2020 
Misia, Revue Blanche

26 april 2020 
Two Faced, percussieduo

Meer info over deze matinees kan je vinden op www.legatokortrijk.be

Nog meer matinees...



8

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.

Kom genieten van talrijke CD- en DVD-fragmenten!

REEKS 1: KLASSIEKE MUZIEK ALS INSPIRATIEBRON VOOR FILMS

5 oktober 2019  Gebruik van klassieke muziek in langspeelfilms

12 oktober 2019  Verfilming opera’s

26 oktober 2019  Filmthema’s geïnspireerd door klassieke muziek

Het gebruik van muziek bij een film is ouder dan het gebruik van gesproken taal bij de beelden. Dit 

is heel begrijpelijk want de muziek geeft het beeld een extra emotionele lading. Wij zoeken samen

naar de rol die muziek speelt in enkele voorbeelden: vb. films van Chaplin (Great Dictator), Stanley

Kubrick (o.a. Barry Lindon, A Space Odyssee 2001), Visconti (Death in Venice), film Kundun (muziek

Ph. Glass). Vele opera’s en musicals zijn verfilmd. We kijken naar voorbeelden uit meesterwerken 

van Mozart, Verdi, Lloyd Webber. Andere films zijn opgebouwd rond een thema uit de klassieke 

muziek: vb. The Shine (pianist David Helfgott), Farinelli il castrato (opera barok, castraat), Hilary and 

Jackie (celliste Jacqueline Du Préz), Amadeus (biografie Mozart).

De 2de en 3de reeks komen uitvoerig aan bod in de volgende editie van de brochure.  Wil je nu al 

meer info, dan kan je die raadplegen via http://www.legatokortrijk.be onder lessenreeksen.

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

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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ZATERDAG 5 OKTOBER 2019

Dag van de Strijkers

Met Sigrid ’t Hooft — Workshop Oude Dansen

Met Sanne Deprettere — Workshop Improvisatie Van 9u30 

tot 12u30

Concertstudio - Auditorium

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019

Dag van de Houtblazers

Met workshops groepsmusiceren, soundpainting (Johan 

Sabbe), onderhoud instrument (Joris Buysse),  

masterclass en concerten 

    

Centrale gasten:

Rémy Roux, fagot - Jeroen Vrancken, klarinet - Elke Elsen, 

dwarsfluit - Yura Mandziy, hoorn en Arie van der Beek, hobo.

    

Concertstudio — Auditorium

Dag van
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Jazz Pop Rock
Maandag 25 november 2019 – Student Concert
De Kreun – 19u30
Gratis Toegang

Rotarywedstrijd 

Woensdag 23 oktober 2019 
18u00 – Concertstudio

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

dans) een resultaat haalden van 85% of meer, kunnen 

zich voor 15 september 2019 inschrijven voor onze 

jaarlijkse Rotary-wedstrijd.

Info en voorwaarden op 

www.kortrijk.be/conservatorium

Leerlingen op het podium
JONG TALENT CONCERT
Woensdag 20 november 2019
20u - Concertstudio

Woensdag 27 november 2019
20u - Concertstudio

Het Conservatorium biedt jonge getalenteerde 

podiumkunstenaars de mogelijkheid zich op hoog 

niveau te ontwikkelen.  

Ze krijgen intensief en op maat les.  Gerenommeerde 

dansers en musici worden uitgenodigd voor 

masterclasses en feedback-momenten.  De voorbije 

jaren behaalden onze Jonge Talenten Muziek mooie 

resultaten op nationale en internationale wedstrijden.  

Warmste week 

Vrijdag 20 december 2019 
Kerstconcert  - Warmste Week
19u – Concertstudio

Op 20 december toont het Conservatorium zijn warmste 

hart tijdens een happening in het kader van de ‘Warmste 

Kerst’.

Vanaf 17u kan je terecht in het muziekcentrum voor een 

waaier van  optredens. Ook voor chocolademelk, warme 

wafels en glühwein wordt gezorgd. 
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Vanaf oktober 2019 start de cursus radio (onder begeleiding van docente Sara 

Degraeve) met een eigen radioprogramma dat tweewekelijks op radio Quindo 

live wordt uitgezonden, telkens op woensdagavond van 18u30 tot 19u30. De 

uitzendingen zullen ook als podcast te beluisteren zijn. (beide via www.quindo.be)

Het wordt dé ontmoetingsplek bij uitstek voor leerlingen, leerkrachten en 

sympathisanten van het Conservatorium met live gasten in de studio naar 

aanleiding van toonmomenten, masterclasses, festivals, gastoptredens of gewoon 

omdat je er zin in hebt! 

Leerlingen krijgen er de kans om live op te treden en we blikken achter de 

schermen van het Conservatorium, maar ook richten we de blik naar buiten en 

verkennen de stad met zijn vele podia, kunstenaars en mensen van alle slag. 

Van jong tot oud, van klassiek tot modern, iedereen is er welkom, en dat mag je 

haast letterlijk nemen: muzikanten, DJ’s, stand-up comedian’s, singer-songwriters, 

musical sterren, acteurs en actrices, schrijvers, dichters, vertellers, ballerina’s - het 

houdt niet op!

De artistieke duizendpoten van het Conservatorium laten van zich horen en dit 

onder de vakkundigebegeleiding van de radiomakers van de radioafdeling die aan 

dit geheel een eigen twist geven, je trakteren op tal van auditieve verrassingen en 

zo van het programma hun eigen unieke format maken.

Woord - Het 
Conservatorium 
maakt radio!
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Rhythm got boys and girls
Tijdens de herfstvakantie kan je deelnemen aan 

het Dansproject ‘Rhythm got Boys&Girls’ met  Sarah 

Leenders.  Danseres en Danscoach Sarah Leenders 

liet zich inspireren op de voorstelling ‘Rythm got Girls’ 

van Judith Clijsters.  Ritme en beweging staan centraal 

tijdens dit dansatelier. Een zoektocht naar het  verband 

tussen beweging, muziek en persoonlijkheid.

Welke stemmingen komen bij jou naar boven bij het 

horen van bepaalde muziek en hoe vertaalt zich dat op 

een fysieke manier? We zullen werken met clichés, maar 

ook met tegengestelden. Aan de hand van verschillende 

oefeningen en spelletjes zullen we allerhande ritmes 

onderzoeken om uiteindelijk tot een samenhangend 

geheel te komen waarbij elk individu op zijn manier naar 

boven komt.

Doelgroep: 12+, met danservaring, al dan niet 
hedendaags. 

Wanneer?  Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 
oktober telkens van 9u30 tot 16u00 met aansluitend 
toonmoment op 30/10. 

Waar? Conservatorium / Muziekcentrum

Kostprijs:  leerlingen Conservatorium: gratis, niet-
leerlingen welkom : 95 euro/3 dagen.

Inschrijven voor deze stage kan via mail naar 
info@legatokortrijk.be met vermelding van je naam, 
leeftijd, graad, adres en contactgegevens.  De 
inschrijving is definitief bij ontvangst van betaling.  
Betalen kan op rekeningnummer BE32 0013 2333 2402 
met vermelding naam deelnemer.

Inschrijven kan tot en met zondag 20 oktober.

BIOGRAFIE SARAH LEENDERS

Sarah begon haar professionele danscarrière op haar 17de aan de Nationale Balletschool te 

Praag. Hier was ze lid van de jongerencompagnie Bohemia Ballet. Aansluitend volgde een 

bachelor opleiding hedendaagse dans aan Northern School of Contemporary Dance in Leeds, 

waarna ze gedurende 2 jaar in het Ballet Junior de Genève danste.

Sarah is sinds juni 2016 terug gebaseerd in België en werkt als freelance danseres aan 

verschillende projecten. Zo heeft ze o.a. samengewerkt met Olivier Dubois (CH), Gustavo 

Oliveira (PT), Laura Vanhulle (UK), Judith Clijsters (BE) en Nina Glockner (DE).

Sarah was ook assistente van Judith Clijsters tijdens de creatie van “Rhythm Got Girls” (2018) 

en “I Still Remain” (2019) in C-mine Genk.

Dans
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Bij Vlamo 
Evaluatieconcerten op 19 en 20 oktober 2019 in de 

Concertstudio. 15 orkesten spelen er in verschillende afdelingen 

en laten zich evalueren door een deskundige jury.

Zaterdag van 14u30 tot 20u00

Zondag van 10u30 tot 20u00

Ter info: 

Leerlingen MCV3 (Muzieklab) kunnen ook op deze concerten 
terecht voor één van de concertbezoeken.

02/10/2019  Stephane Galland & KEM (JazzLab)   

   concertstudio

09/10/2019   Jazz Cats Club Show: Nabou

   Pand.A

25/10/2019   Orchestre National de Lille

    schouwburg Kortrijk

20/11/2019   Jazz Cats Club Show: Volpe

   Pand.A

04/12/2019   Tuur Florizoone: TriCycle

   concertstudio

11/12/2019   Jazz Cats Club Show: RPDMN

   Pand.A

In de kijker
Met Schouwburg Kortrijk & Wilde Westen
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Verlofdagen  
Herfstvakantie   Maandag 28 oktober tot en met 

    zondag 3 november 2019

Wapenstilstand   Maandag 11 november 2019

Pedagogische Studiedag  Woensdag 11 december 2019

Kerstvakantie    Maandag 23 december tot en met 

    zondag 5 januari 2020
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Praktisch - Contact
 

Reservatie en Tickets
 

MATINEECONCERTEN
 

Tickets aan de deur vanaf 30 minuten voor de voorstelling.  Leerlingen Conservatorium 

kunnen deze voorstellingen gratis bijwonen mits tijdige reservatie (naam leerling 

vermelden) via reservaties@legatokortrijk.be.  Je krijgt dan een CODE toegestuurd die je 

recht geeft op je gratis ticket samen met de nodige praktische info.  Je kan de code ook 

aanvragen via het onthaal of secretariaat van het Conservatorium.

 

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

met uitzondering van het leerkrachtenrecital.  Voor deze laatste kan je reserveren via 

reservaties@legatokortrijk.be.  Betalende tickets kunnen ook nog aan de deur gekocht 

worden.

 

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 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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