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Zo wordt het nieuwe schooljaar hopelijk toch een jaar waarin 
we kunnen uitkijken naar een bijzondere ontmoeting, een 
ontroerend concert of een verrassende voorstelling.

In deze conservatoriumkrant, die twee maal per schooljaar 
verschijnt, vind je een overzicht van al onze activiteiten in 
het eerste semester.

Tijdens onze vertrouwde Matineeconcerten in samenwerking 
met het Wilde Westen en de Schouwburg komt een heel 
gevarieerd aanbod aan topmuzikanten langs.

Daarnaast hebben we opnieuw enkele fantastische Dagen 
Van, waarbij we een instrument of een specifieke opleiding 
in de schijnwerpers zetten.

We lanceren ook een gloednieuwe reeks waarin onze 
leerkrachten de hoofdrol opeisen. In de sfeervolle bovenzaal 
van Theoria kan je je laten verrassen door unieke combinaties 
van muziek, woord en dans tijdens de Wonderlandconcerten.

We kijken er alvast naar uit om je op één van onze activiteiten 
te ontmoeten!

Erik Desimpelaere, directeur
Peter Maertens, pedagogisch coördinator

Beste leerlingen en ouders,

Kort na onze galavoorstelling in Schouwburg Kortrijk naar 
aanleiding van 150 jaar Conservatorium werden we met 
de lockdown geconfronteerd. Van de ene op de andere 
dag was het niet langer mogelijk om samen te musiceren, 
theater te spelen en te dansen.

Op heel korte tijd schakelden we over naar online onderwijs: 
een heuse ontdekkingstocht voor leerkrachten en leerlingen. 
Eind mei is onze school voorzichtig heropgestart met een 
beperkt aantal 1 op 1 lessen.

Wie had op die feestelijke februariavond in de Schouwburg 
kunnen vermoeden dat het voorbije schooljaar zo’n 
uitzonderlijke wending zou krijgen!

We kunnen niet voorspellen wat de toekomst zal brengen. 
Daarom opteren we ervoor om ons geplande aanbod voor 
schooljaar 2020-2021 zoveel mogelijk te behouden. 

We volgen de situatie heel nauwgezet op en bekijken hoe 
we onze evenementen het best kunnen afstemmen op de 
geldende veiligheidsmaatregelen van het moment.

VOORWOORD
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   23, 24 en 25 september 2020 - 18.30 en 20 uur
   Concertstudio

Leerlingen uit de vierde graad (4.3) en het tweede jaar 
specialisatie (S.2) konden door de coronamaatregelen 
geen toonmoment brengen in juni, maar in september 
krijgen ze alsnog een podium tijdens een minifestival. 
Op donderdag 24 september vindt om 20 uur de 
Rotarywedstrijd plaats. We nodigen je uit om met een 
beperkt publiek te genieten van de prestaties van onze 
laatstejaars.

Het programma kan je begin schooljaar 2020-2021 
terugvinden op www.kortrijk.be/conservatorium.

   26 september en 3 en 10 oktober 2020
   14 tot 16.30 uur - Conservatorium

Naar aanleiding van zijn 250e geboortejaar is de derde 
lessenreeks over grootmeester Ludwig Van Beethoven 
volledig gewijd aan zijn muziek. In zijn magistrale oeuvre 
onderscheiden we drie scheppingsperioden. 
Tijdens de eerste sessie overlopen we de stijlevolutie van 
Beethoven waarin hij de klassieke vormregels verlaat. 
In de tweede en derde sessie zoomen we in op zijn 
onsterfelijk repertorium van kamer- en orkestmuziek.

Leerlingen Conservatorium gratis – 1 sessie: € 15 / 
volledige reeks: € 40 – info@legatokortrijk.be

MINIFESTIVAL 4.3 EN S.2
EN ROTARYWEDSTRIJD

MUZIKALE ONTDEKKINGS-
TOCHTEN: BEETHOVEN

   3 oktober 2020
   Concertstudio en Auditorium

DAG VAN DE
ACCORDEON

Accordeoniste Sara Salverius studeerde bij Philippe 
Thuriot en was al eens te horen in het Bruggenhuis naast 
Wouter Vandenabeele. Met Trapped in Sight heeft ze 
een nieuwe cd uit. Het werd een emotioneel geladen 
album over loslaten en verlies, maar evenzeer over hoop 

en de lichtheid van het bestaan. Geen klaagzang, geen 
zwanenzang, maar het vertalen van emoties in muziek. 
Naast onze eigen Piet Deblock, geeft ook Sara Salverius 
een workshop. Er is ook doorlopend een infostand met 
accordeonhersteller en -stemmer Nino Lefevre.

13.30 - 14.30 uur  Ritmeworkshop met Piet Deblock
14.45 - 16.15 uur  Compositie workshop met Sara Salverius
17 - 18 uur   Recital Sara Salverius

Leerlingen Conservatorium gratis – Workshops en/of recital: € 10 – reservaties@legatokortrijk.be
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   8, 9 en 10 oktober 2020
   Conservatorium

Memento werkt opnieuw samen met Wilde Westen én 
onze woordafdeling voor een light editie van het festival 
dat in maart geannuleerd werd als gevolg van de 
coronadreiging. Op het programma staan workshops, 
een groot dictee, voorstellingen en een woordwandeling. 
Hopelijk strooit corona deze keer geen roet in het eten. 
Hou onze website in de gaten voor meer nieuws.

www.kortrijk.be/conservatorium

   11 oktober 2020 – 11 uur
   Schouwburg

Dat de Belg Adolphe Sax de saxofoon uitvond, weet 
iedereen. Maar uit zijn koker kwam ook de althoorn, het 
kloppend hart van de brassband dat het koperorkest bij 
uitstek is. Sophie Binet-Budelot beheerst het instrument 
als geen ander. Op haar nieuwe album Alive laat ze de 
althoorn horen in unieke combinaties. In Les Oze speelt 
ze samen met drie jonge koperblazers, aangevuld met 
de warme vibrafoon van Sophie Thévenard.

Leerlingen Conservatorium gratis (code aanvragen via 
reservaties@legatokortrijk.be) – Tickets: €12 / €6 (-26) 
www.schouwburgkortrijk.be

MEMENTO LIGHT: ECHO

MATINEECONCERT
LES OZE

   14 november 2020
   Concertstudio en Auditorium

DAG VAN DE
STRIJKERS

Op deze dag van de strijkers trekken we het repertoire 
open naar pop, jazz en folk en spelen we met loops en 
effecten. Specialisten Jeroen Baert op viool (Sioen, Sun 
Sun Sun Orchestra) en Bram Decroix op contrabas en cello 
(Symfonieorkest Vlaanderen) verzorgen workshops en 

laten ons zo uitgebreid kennis maken met verschillende 
genres en speeltechnieken. Daarnaast nodigen we met 
Guy Buyse ook een vioolbouwer uit. Tijdens zijn workshop 
kom je meer te weten over de bouw en de ideale 
eigenschappen van een goed instrument.

8.45 - 10.45 uur  Workshops Jeroen Baert en Bram Decroix
10.45 - 11.45 uur  Workshop Vioolbouw
11.45 - 12.45 uur  Recital viool en contrabas met Jeroen Baert en Bram Decroix

Leerlingen Conservatorium gratis – Workshops en/of recital: € 10 – reservaties@legatokortrijk.be
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   18 november 2020
   Pand A of Theaterklas

Heb je zin om op je eentje iets uit te proberen: jouw muziek, 
dans, verhaal, gedicht, toneel, stand-up comedy, tekst…? 
Of wil je samen met anderen iets op een podium brengen: 
een beginnende muziekband, een experiment…?
Doe je artistieke ding op het open mic en free podium 
evenement Boenk!. Deze herfsteditie wordt sowieso een 
verrassende, onvergetelijke, fantastische avond met tal 
van (on)verwachte gasten.

Meedoen of meer info? Stuur een mailtje naar boenk@
legatokortrijk.be.

   23 november 2020 – 19.30 uur
   De Kreun

De studenten Jazz-Pop-Rock, DJ en Elektronische 
Muziek geven voor het vierde jaar op rij het beste van 
zichzelf in Concertzaal De Kreun. Het wordt een flitsende 
clubshow die live muziek combineert met live visuals.

Gratis toegang

SLOTHAPPENING
150 JAAR
CONSERVATORIUM

HERFSTBOENK! STUDENT CONCERT JPR

   15 november 2020 – 11 uur
   Onze-Lieve-Vrouwekerk

Hoe zet je beter de winter in dan met Winterreise van 
Schubert? De vijf zangeressen en pianist van Coco 
Collectief doen hun eigen ding met de iconische cyclus, 
oorspronkelijk geschreven voor één mannenstem en 
piano: kwintetten, terzetten, duetten, solo’s, a capella en 
zelfs een lied zónder zang. Maar ook in die ongebruikelijke 
aanpak blijven de originele emoties intact: hoop en 
wanhoop, herinnering, verdriet en doodsverlangen.

Leerlingen Conservatorium gratis (code aanvragen via 
reservaties@legatokortrijk.be) – Tickets: €12 / €6 (-26) 
www.schouwburgkortrijk.be

   21 en 22 november 2020
   Départ

Dansers, acteurs, zangers en een symfonisch orkest 
zouden in dit feestweekend het podium inpalmen, maar 
corona besliste er anders over. Voor het Conservatorium 
is evenwel geen enkele uitdaging te groot en daarom 
wordt nu volop gewerkt aan een coronaproof alternatief. 
Verwacht je aan twee dagen vol optredens van onze 
leerlingen Muziek, Woord en Dans. Nagenoeg alle 
klassen komen aan bod, telkens met de bubbels van de 
leerlingen als exclusieve toeschouwers. Hou onze website 
in de gaten voor het programma.

www.kortrijk.be/conservatorium

MATINEECONCERT 
COCO COLLECTIEF
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   6 december 2020 – 11 uur
   Concertstudio

Gitarist Patrick Deltenre (Maurane, Viktor Lazlo...) 
en pianist Ivan Paduart (Toots Thielemans, Philip 
Catherine...) zijn ronkende namen in de (inter)nationale 
jazz, pop en rock. Een tweetal jaar geleden brachten ze 
een paar concerten met z’n tweeën en trokken ze de 
studio in met sobere composities voor piano en gitaar. 
Na Hand in Hand volgt nu hun tweede album Crystal 
Clear dat ze aan ons komen voorstellen.

Leerlingen Conservatorium gratis (code aanvragen via 
reservaties@legatokortrijk.be) – Tickets: €12 / €6 (-26) 
www.schouwburgkortrijk.be

   Evenementen van
   onze partners

Vlamo West-Vlaanderen (Concertstudio)
17 en 18 oktober 2020 Evaluatieconcerten 
25 oktober 2020 Jeugdorkestfestival

Jazzlab Series (Schouwburg en MC Track)
3 september 2020 Wasdaman
7 oktober 2020  Kreis / Thunderblender
25 november 2020 Slow Pilot plays Jeff Buckley
2 december 2020 Donder ft. Sigbjorn Apeland

Zie ook www.muziekcentrumtrack.be en 
www.wildewesten.be.

   Noteer ook
   deze data

1 september 2020 Start Schooljaar
2 tot 8 november 2020 Herfstvakantie
11 november 2020 Wapenstilstand
9 december 2020 Pedagogische Studiedag
18 december 2020 Kerstconcert Warmste Week
21 december 2020 Kerstvakantie
- 3 januari

Meer info op www.kortrijk.be/conservatorium

   2 december 2020 – 19.30 uur
   Theoria

De fagot is meer dan het opvallende instrument dat we 
in een symfonisch orkest en af en toe een harmonieorkest 
aantreffen. Het instrument heeft een prachtige klankkleur 
waarmee je alle kanten op kan: volksmuziek, jazz, zelfs 
pop kan je laten klinken op een fagot. Kom het ontdekken 
op de opener van onze nieuwe reeks Wonderland en laat 
je verrassen door een eigenzinnig en creatief samenspel 
tussen Hans Coppé op piano, Koen Coppé op fagot en 
onze leerkrachten Woord.

Leerlingen Conservatorium gratis – Tickets: € 10 
reservaties@legatokortrijk.be

WONDERLAND
COPPÉ BROS

   31 januari 2021 – 11 uur
   Concertstudio

Het ensemble Squillante bestaat uit negen saxofonisten 
van het Parijse Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse. Samen laten ze de sax volop 
schitteren in een mix van orkestrale nummers en intieme 
kamermuziek, van barok tot hedendaags klassiek. Ga 
lekker zitten, ontspan en geef je over aan de sax.

Leerlingen Conservatorium gratis (code aanvragen via 
reservaties@legatokortrijk.be) – Tickets: €12 / €6 (-26) 
www.schouwburgkortrijk.be

Op zaterdag 30 januari organiseert Conservatorium 
Kortrijk de Dag van de Saxofoon. Meer details volgen later.MATINEECONCERT

SQUILLANTE
EN SIMON DIRICQ

MATINEECONCERT
EAR WE ARE
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