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Kortrijk en Stad Kortrijk. De krant 
verschijnt twee keer per jaar: 
september en januari.
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Conservatorium Kortrijk en Team 
Communicatie Stad Kortrijk

Verantwoordelijke uitgever
Ruth Vandenberghe,
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Partners
Met speciale dank aan onze leerlingen 
en leerkrachten. Alsook onze partners 
Euterpe, Kunstencentrum BUDA, 
Muziekcentrum Track, Orgelkring 
Kortrijk, Schouwburg Kortrijk, Texture, 
Wilde Westen, Gemeente Avelgem, 
Gemeente Wevelgem en Stad Kortrijk.

Vragen of opmerkingen? 
Mail conservatorium@kortrijk.be.

Symfonieorkest
Vlaanderen

Woensdag 19 januari / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 28 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Onder de titel ‘Een Nieuwe 
Wereld’ brengt het symfonie-
orkest Vlaanderen muziek van 
zowel Dvořák, Korngold als de 
jonge Belg Daan Janssens.

Violiste Rosanne Philippens ver-
tolkt het Korngold vioolconcerto. 
Het geheel wordt gedirigeerd door 
Martijn Dendievel.

De Orkestspecialist

Woensdag 19 januari / 16.30 uur
Conservatorium Kortrijk
Leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De komst van Symfonieorkest 
Vlaanderen is de ideale kans voor 
onze leerlingen om kennis te 
maken met de wondere wereld 
van het orkest.

Naast workshops staat er voor 
de jongste leerlingen ook een 
ontmoeting met de dirigent op 
het programma. Met begeleiding 
van Stefaan De Rycke.

LEERLINGEN
GRATIS!

Conservatorium
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David... of hoe we ons
bedacht hebben

Dinsdag 25 januari / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 18 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Drie gezelschappen maken evenveel 
voorstellingen over de persoon en 
het werk van David Foster Wallace. 
Vertrekpunt zijn de biografie 
van deze auteur, zijn verslaving, 
genialiteit, onzekerheid, depressie en 
hyperbewustzijn. ‘David... of hoe we 
ons bedacht hebben’ zoekt uit hoe 
je een betekenisvol leven leidt, een 
leven dat samenhangt met anderen 
en met de wereld.

In een samenwerking met de Koe, De 
Nwe Tijd en Hof van Eede krijgen we 
gegarandeerd stof tot nadenken in 
een geestige woordenstroom.

Expo 150 jaar
Conservatorium

Vanaf vrijdag 21 januari
Muziekcentrum Track / Hal B
Vrije toegang

2020 was het jubileumjaar van 
Conservatorium Kortrijk. Het 
Galaconcert ontsnapte nog aan 
de klauwen van corona, maar de 
geplande expo niet. Dat wordt nu 
goedgemaakt. Tot 24 februari kan 
je de overzichtsexpo bezoeken in 
Muziekcentrum Track.

Je krijgt er de scharnier-
momenten, de groei van het 
aanbod, bekende leerlingen, 
opvallende cijfers en een blik op 
de toekomst voorgeschoteld.
Met onder andere videoportretten 
verzorgd door Chemisch Circus.

Conservatorium

Schouwburg

Sonoro Quartet

Zaterdag 29 januari / 20 uur
Concertstudio
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) /€ 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

Dit strijkkwartet werd in 2019 
opgericht door violisten Mona Verhas 
en Jeroen De Beer, altviolist Seamus 
Hickey en cellist Paul Heyman. 
Ondanks het feit dat ze een relatief 
jong ensemble zijn, maakten ze 
al naam en waren ze te horen op 
nationale en internationale podia.

In de Concertstudio zullen ze 
begeleid worden door Yannick Van de 
Velde op piano. Op het programma 
staan werken van Ludwig van 
Beethoven, Wim Henderickx en 
Dmitri Sjostakovitsj.

Muzikale
Ontdekkingstochten:
Evolutie van de
Romantische Symfonie

Zaterdag 29 januari, 5 en 12 febrauri
Conservatorium Kortrijk
€ 15 per sessie / € 40 per reeks
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De romantische kunstenaar 
droomt graag weg van de 
werkelijkheid. Hij wil zich 
hervinden in de natuur, de 
mythologie, het verleden. Als 
eenzaam genie vecht hij tegen 
een vijandige wereld en krijgt er 
bewondering voor. Kunst als een 
reflectie van het innerlijke.

Op 29 januari komen Schubert, 
Mendelssohn en Berlioz aan bod. 
Op 5 februari zijn dat Brahms, 
Tsjaikovski en Dvořák. Op 12 
februari sluit Mahler de rij.

Conservatorium

Euterpe
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Donder

Woensdag 2 februari / 20.15 uur
Concertstudio
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Het jazztrio Donder duikt dit jaar in de 
Noorse volksmuziektraditie, waarin 
veel plaats is voor improvisatie en 
vrijheid. Melodie en complexe ritmes 
gaan hand in hand met de filosofie 
van de jazz.

Donder laat zich vergezellen door 
Sigbjørn Apeland, een Noorse 
harmonium- en kerkorgelspeler die 
ook actief is in de jazz. De brug slaan 
tussen traditie en vernieuwing is dus 
een kolfje naar zijn hand.

De ongewone combinatie van 
pianotrio en harmonium zorgt voor 
gelaagde kamermuziek met een 
weelde aan klanken en texturen.

Matineeconcert:
Coco Collectief

Zondag 30 januari / 11 uur
Concertstudio
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Coco Collectief bestaat uit de 
zangeressen Kristina Bitenc, 
Wendeline van Houten, Merlijn 
Runia, Jannelieke Schmidt, Ellen 
Valkenburg en pianist Maurice 
Lammerts van Bueren.

In een regie van Marc Pantus 
beleven we ‘Winterreise’ door de 
ogen van de vijf zangeressen: een 
eigentijdse visie op een tijdloos 
verhaal.

Schouwburg

Conservatorium

LEERLINGEN
GRATIS!

Jong Talent Muziek
Rotarywedstrijd

Donderdag 3 februari / 18.30 uur
Concertstudio
Gratis
Reserveren verplicht via
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Onze Jongtalenten Muziek uit 
de vierde graad geven het beste 
van zichtzelf tijdens de jaarlijkse 
Rotarywedstrijd.

Enkele dagen eerder, op zaterdag 
29 januari, staan ook de Jong-
talenten van de derde graad al op 
het podium. Dit gebeurt niet in het 
kader van een wedstrijd. Afspraak 
om 14 uur in het Auditorium.

Beide concerten zijn gratis, maar 
reserveren is wel verplicht.

Dag van de Strijkers
met Jeroen Baert en
Bram Decroix

Zaterdag 5 februari / 8.30 uur
Concerststudio
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De Dag van de Strijkers start met 
een workshop viool van Jeroen 
Baert en een workshop contrabas 
van Bram Decroix.

Beide heren sluiten deze muzikale 
voormiddag om 11.30 uur af met 
een recital.

Tussendoor kunnen 
geïnteresseerden ook hun 
licht opsteken bij de infostand 
van instrumentenbouwer- en 
hersteller Guy Buyse.

Conservatorium

Conservatorium

LEERLINGEN
GRATIS!
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Dear Winnie

Donderdag 10 februari / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 22 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Na de gevierde voorstellingen 
Rumble in da Jungle en Malcolm 
X gaan KVS-gezichten Junior 
Mthombeni, Fikry El Azzouzi en Cesar 
Janssens aan de slag met de erfenis 
van Winnie Mandela. Jarenlang, 
onophoudelijk en compromisloos 
streed zij om Zuid-Afrika te bevrijden 
van het juk van de apartheid.  
 
Samen met negen actrices, 
zangeressen en performers uit de 
Afrikaanse diaspora zetten ze de 
witte, eurocentrische, mannelijke 
canon op zijn kop.

Schouwburg

Dag van de Hoorn met 
Kristina en Kerry Turner

Zaterdag 12 februari / 13.30 uur
Concerststudio
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Kristina en Kerry Turner 
zijn klinkende namen in de 
hoornwereld. Kristina speelde 
bij het Brussels Philharmonic, 
is vice-president van de 
International Horn Society en 
maakt deel uit van het beroemde 
American Horn Quartet. Kerry is 
naast solist ook componist.

De Dag van de Hoorn begint om 
13.30 uur met een introductie en 
opwarming. Vanaf 14.45 zijn er 
masterclasses. Afsluiten doet het 
koppel om 20 uur met een concert 
i.s.m. Kortrijk Brass Band.

LEERLINGEN!
GRATIS

Conservatorium

Les Rois Vagabonds:
Concerto pour deux clowns

Zondag 13 februari / 19 uur
CC Guldenberg (Wevelgem)
€ 14 (VVK) / € 16 (ADD) /€ 8 (-12j)
www.ccwevelgem.be/ccwevelgem

Een aristocrate met viool en 
zeventiende-eeuwse pruik ontmoet 
een onhandige boerenkinkel. Met 
rode neus, schmink en extravagante 
kostuums laten ze het publiek 
lachen, maar tegelijk tonen ze iets 
diepers. Ze nemen ons mee in een 
verhaal over het leven, over onze 
menselijke onhandigheden, verdriet 
en blijdschap, de liefde en de dood… 

Laat je niet in het ootje nemen. Deze 
clowns zijn geweldige mimespelers, 
geniale komieken, hilarische 
acrobaten en virtuoze muzikanten.

Guldenberg Dag van de JPR:
On Track

Zaterdag 19 februari
Concertstudio en Auditorium
€ 8 per workshop
www.wildewesten.be
Leerlingen gratis via
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Jazz-, pop- en rockmuzikanten, 
noteer deze datum met stip in 
je agenda, want op deze dag 
spijkeren we je kennis en skills 
bij met een mooi aanbod van 
workshops en feedbacksessies.

Alvast een greep uit het 
programma: bandcoaching, 
workshop technische fiches, 
demo-feedback… Het definitieve 
programma vind je binnenkort op 
onze website www.kortrijk.be/
conservatorium.

Conservatorium

LEERLINGEN!
GRATIS
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Vlamo Virtuoso
Solistenwedstrijd

Zondag 20 en 27 februari
Vindt volledig digitaal plaats
www.vlamo-wvl.be

De solistenwedstrijden van Vlamo 
West-Vlaanderen vinden normaal 
plaats in Art’Iz kunstacademie in 
Izegem, maar door de onzekerheid 
van de coronasituatie, wordt alles dit 
jaar digitaal georganiseerd.

Zondag 20 februari zijn de 
koperblazers, percussie, kleine 
ensembles, strijk- toets- en 
tokkelinstrumenten aan de beurt.
Zondag 27 februari zijn dat de 
houtblazers.

Vlamo

TaxiWars

Zaterdag 19 februari / 19 uur
De Kreun
€ 19,5 (VVK) / € 22,5 (ADD) / € 16,5 (-18j)
www.wildewesten.be

Derde keer, goede keer voor TaxiWars. 
Na twee eerdere verplaatsingen komt 
dit zijproject van dEUS-frontman Tom 
Barman eindelijk naar Kortrijk.

Naast zanger-gitarist Barman bestaat 
TaxiWars ook uit saxofonist Robin 
Verheyen, bassist Nicolas Thys en 
drummer Antoine Pierre. Ze brengen 
jazz met dezelfde intensiteit van een 
rockconcert.

TaxiWars heeft een voorliefde voor de 
jazz van de vroege jaren 60. Je hoort 
invloeden van onder andere Charles 
Mingus en Pharaoh Sanders.

Wilde Westen

Matineeconcert:
Four Aces

Zondag 20 februari / 11 uur
Concertstudio
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

César Franck, Frédéric Devreese, 
Django Reinhardt en Jacques 
Brel zijn tot ver buiten onze 
landsgrenzen een begrip. Zij 
staan centraal tijdens het concert 
van het Belgische gitaarkwartet 
Four Aces.

Dag van de Gitaar

Zondag 20 februari / 13.30 uur
Conservatorium Kortrijk
Leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Naast het Matineeconcert van 
Four Aces staat er nog veel meer 
gitaar op het programma.

Om 13.30 uur zijn er twee 
workshops: romantische gitaar 
en performen. Om 14.45 uur 
volgen dan een masterclass voor 
gevorderden en een inleidende 
workshop begeleidingspraktijk.

LEERLINGEN
GRATIS!

Conservatorium
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Isabelle Beernaert:
Oxytocin

Zondag 20 februari / 17 uur
Schouwburgzaal
€ 36 / € 12 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Ooit gehoord van oxytocine, het 
‘knuffelhormoon’? Dat komt vrij 
bij een aanraking, een knuffel, het 
liefdesspel, een baby die gevoed 
wordt door zijn mama.

Oxytocine maakt ons weerbaar tegen 
stress, verslaving en angsten. Maar 
waar was het knuffelhormoon tijdens 
de lange periodes van afzondering 
waar we allemaal door moesten?

Met haar nieuwe, warme 
choreografie voorziet Isabelle 
Beernaert ook jou van een stevige 
dosis geborgenheid. Herontdek de 
kracht van geknuffel in de knusse 
schouwburg.

Studio EXP:
Secrets

Maandag 21 februari / 19 uur
Schouwburgzaal
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Jij bent door James Intel uitgenodigd 
om toe te treden tot een wereld die 
gedreven wordt door ultraslimme 
en zelflerende computers, ook wel 
bekend als artificiële intelligentie. 
Maar al snel ontdek je dat achter de 
beloftes van deze charismatische en 
populistische leider vele geheimen 
schuil gaan!

In deze spannende ‘escape voor-
stelling’ is niets wat het lijkt en jij 
speelt daarin een bepalende rol. Hier 
worden game en (urban) danstheater 
samengevoegd tot een unieke 
interactieve ervaring. Voor iedereen 
jong van geest!

Schouwburg

Schouwburg

SP.AT Dans
(6 tot 12 jaar)

Zaterdag 26 februari / 9.15 uur
Danszaal / Conservatorium Kortrijk
€ 6
www.spinrag.be

Dansen kan je met je hele lijf. 
Spring, huppel, val en draai. Maar 
weet je dat je ook kan dansen 
met je handen? Een heerlijk 
dansmoment waarin je vooral 
heel veel creatief mag bewegen. 
Danservaring niet nodig. Alleen 
heel veel zin om te bewegen. 

Deze workshop in het kader van 
kinderkunstenfestival Spinrag 
wordt verzorgd door onze 
leerkrachten Bernadette de 
Deygere, Lucas Devroe en Johanna 
Maes. Na de workshop is er een 
toonmoment voor de ouders.

Conservatorium
SP.AT Strijkers
(6 tot 12 jaar)

Zaterdag 26 februari / 9.15 uur
Auditorium / Conservatorium Kortrijk
€ 6
www.spinrag.be

Droom je er ook van om deel uit 
te maken van een echt orkest en 
samen muziek te maken? Dan is 
dit hét moment om te ontdekken 
of het echt iets voor jou is. Kom 
naar het mini-orkest. Je krijgt er 
een strijkinstrument en samen 
met de jongste orkestmuzikantjes 
van het Conservatorium maak je 
verrassende muziek.

Deze workshop in het kader 
van kinderkunstenfestival 
Spinrag wordt verzorgd door 
onze leerkrachten Isabelle Brys, 
Renaat Ackaert, Gudrun Verbanck 
en Annemie Vercauteren.

Conservatorium

WORKSHOP
SPINRAG!

WORKSHOP
SPINRAG!
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Il Gardellino & Raymond
van het Groenewoud

Woensdag 9 maart / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 28 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Raymond van het Groenewoud 
behoeft nog weinig introductie. De 
dichter, kleinkunstenaar en zanger 
heeft een voorliefde voor Bach. Dat 
inspireerde topcellist Benjamin 
Glorieux om een brug te slaan tussen 
de klassieke meester en de popheld.

Samen met de bekende Kortrijkse 
hoboïst Marcel Ponseele en het 
barokensemble Il Gardellino, creëert 
Glorieux een unieke voorstelling 
waarin de ontroerende poëzie 
van van het Groenewoud en het 
contrapunt van Bach als het ware 
versmelten.

Schouwburg Wonderland: 
Gertrude Perkins
+ Sielke Demulder

Woensdag 9 maart / 19.30 uur
Theoria
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Drie kerels die zichzelf Gertrude 
Perkins noemen, fietsen ergens 
tussen de gehuchten blues en jazz, 
maar blijven toch vooral rond de 
kerktoren van de jazz cirkelen. De 
ene keer doen ze dat swingend en 
stomend, de andere keer ingetogen, 
beschouwend en lyrisch. Met 
composities van leerkracht piano 
Mattias Vanhoecke.

Sielke De Mulder is woorddocent 
in onze school. Daarnaast schaaft 
ze aan eigen teksten en liedjes. 
Op 9 maart brengt ze een aantal 
van haar schrijfsels voor het 
Wonderlandpubliek.

Conservatorium

LEERLINGEN!
GRATIS

Van vlasvezel tot cello

Vrijdag 11 maart / 17.30 uur
Texture
€ 10,5 / € 6 (-18j)
www.wildewesten.be

Er zit muziek in vlas. In de 
fantastische setting van Texture, 
museum van vlas en textiel, gaat 
Benjamin Glorieux aan de slag met 
de studenten van de celloklas. In 
het museumarchief vonden ze een 
verzameling oude partituren met 
liederen van vlasarbeiders of over de 
vlaswereld, geschreven door lokale 
componisten uit de vorige eeuw.

Deze muziek zal tijdens Festival 
Kortrijk opnieuw weerklinken dankzij 
een speciaal daartoe ontworpen 
cello, vervaardigd uit vlasvezel door 
instrumentenbouwer Tim Duerinck.

Wilde Westen

Muzikale
Ontdekkingstochten:
De Bijbel verklankt
in beroemde oratoria

Zaterdag 12, 19 en 26 maart
Conservatorium Kortrijk
€ 15 per sessie / € 40 per reeks
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Een oratorium verwijst naar een 
bidkapel of gebedsruimte en is 
tevens de naam voor muziekwerken 
waarin verhalen uit de Bijbel 
verklankt worden met orkest, 
solisten en koor. 

Beatrijs Van Hulle selecteerde 
enkele toppers uit de prachtige 
muziek die componisten voor de 
Rooms-Katholieke Kerk compo-
neerden. Op 12 maart is dat Paulus 
en Elias van Mendelsohn, op 19 
maart Die Schöpfung van Haydn en 
op 26 maart Messiah van Händel.

Conservatorium
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Matineeconcert: Normal 
gets you Nowhere

Zondag 13 maart / 11 uur
Concertstudio
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Sopraan Klaartje Van Veldhoven 
heeft een grote voorliefde voor 
barok én voor vernieuwing. 
Hiervoor is ze bij Rembrandt 
Frerichs Trio en Antoinette 
Lohman aan het juiste adres. 

Met een fortepiano (die Mozart 
thuis had), een violone (voorloper 
van de contrabas) en een barok-
viool gaan ze op zoek naar het 
nulpunt van de klassieke muziek, 
toen improvisatie nog heel 
gewoon was.

Conservatorium

LEERLINGEN
GRATIS!

Brussels Philharmonic
o.l.v. Alexei Ogrintchouk
met violiste Sylvia Huang

Zaterdag 12 maart / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 28 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Samen met het grandioze Brussels 
Philharmonic gaat de Belgische 
violiste Sylvia Huang in dialoog 
met een Oostenrijks wonderkind 
en een Russische reus. Huang, 
in 2019 laureate van de Koningin 
Elisabethwedstrijd, vindt met haar 
ontroerende lyriek ongetwijfeld 
de juiste toon voor Mozarts 
Vioolconcerto nr. 5. 

Vandaar gaat het naar Tchaikovsky’s 
Vijfde Symfonie, een romantische 
compositie waarin al menige ver-
dwaalde ziel troost heeft gevonden.

Schouwburg

Memento

Vrijdag 19 maart / 19 uur
Conservatorium Kortrijk
www.mementowoordfestival.be

In drie ateliers werken de 
leerlingen van de vierde graad 
toe naar een toonmoment op 
het Memento Woordfestival. Dit 
jaar worden ze ondergedompeld 
in de wereld van de slam 
poetry. Ze worden begeleid 
door Esohe Weyden en Loeke 
Vanhoutteghem.

Esohe was één van de gasten 
op het burgerlijk defilé van de 
Nationale Feestdag in 2021. 
Dit jaar verschijnt haar eerste 
dichtbundel. Loeke is een 
aanstormend talent uit Kortrijk. 
Ze maakt sinds 2021 deel uit van 
het collectief van de Letterzetter.

Conservatorium

WORKSHOP
MEMENTO!

Jong Talent Dans
Rotarywedstrijd

Woensdag 16 maart / 18.30 uur
Concertstudio
Gratis
Reserveren verplicht via
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Onze Jongtalenten Dans uit de 
vierde graad geven het beste 
van zichzelf tijdens de jaarlijkse 
Rotarywedstrijd.

Conservatorium



18 1918 19

Marc Sabbah

Dinsdag 22 maart / 20 uur
Concertstudio
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) /€ 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

De in New York geboren Marc 
Sabbah is altviolist, kamermuzikant, 
leerkracht aan het Koninklijk 
Conservatorium van Bergen en sinds 
2012 ook solist altviool in het Belgian 
National Orchestra.

Samen met pianist Martin Klett op 
piano brengt hij sonates van Johann 
Sebastian Bach en Franz Schubert 
die bewerkt werden voor altviool en 
piano. Daarnaast vertolken ze ook 
werken van Frank Bridge en Paul 
Hindemith.

Desnor / Louis Janssens:
Serenade

Dinsdag 22 maart / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Desnor ontstond in 2012 als een 
tweekoppig theatercollectief met 
Louis Janssens en Ferre Marnef. Het 
werk van Desnor leest als een portret 
van deze tijd en hoe de wereld (niet) 
werkt.

Serenade is een ode aan de liefde 
in al haar complexe facetten. Louis 
Janssens verbeeldt een nacht waarin 
een web van verhalen, liederen en 
teksten samenkomen. Zo ontvouwt 
zich een denk- en gevoelswereld 
waarbij de grote emoties niet worden 
geschuwd. Al associërend, citerend, 
dansend en zingend ontstaat er een 
groet aan de ander.

Schouwburg

Euterpe

Zaterdag 26 maart / 16 uur
Jongerenvoorstelling 1: optredens 
3e en 4e graad + Jong Talent

Zaterdag 26 maart / 19 uur
Jongerenvoorstelling 2: optredens 
3e en 4e graad + Jong Talent

Zondag 27 maart / 14 uur
Kindervoorstelling 1: optredens
1e en 2e graad + winnaars Rotary

Zondag 27 maart / 16 uur
Kindervoorstelling 2: optredens
1e en 2e graad + winnaars Rotary

Conservatorium Danst

Zaterdag 26 en zondag 27 maart
Budascoop
€ 7 / € 1 (-3j) (vanaf 7 maart)
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Na twee jaar afwezigheid is onze 
grootste dansvoorstelling terug. 
Tijdens Conservatorium Danst 
maken we kennis met alle graden 
van onze dansafdeling.

Zaterdag komen de leerlingen 
vanaf 12 jaar aan bod. Zondag is 
het dan de beurt aan de jongsten. 
Hiernaast vind je het programma.

Conservatorium
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Toonmoment
Jong Talent Muziek

Zaterdag 23 april / 14 uur
Concertstudio
Gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Het schooljaar sluipt stilaan 
naar het einde toe. Dat betekent 
voor veel leerlingen dat de tijd 
van de toonmomenten weer 
aangebroken is. Dat geldt ook voor 
de Jongtalenten Muziek.

Zij geven op om 14 uur een recital 
onder pianobegeleiding. Om 18 uur 
krijgen ze bovendien de kans om 
het podium te betreden samen met 
het Kortrijks Symfonisch Orkest.

Tussendoor krijgen de Jongtalenten 
ook masterclasses van de 
aanwezige juryleden.

Conservatorium

Jozefien Mombaerts:
Een pleidooi voor zelfmoord

Donderdag 31 maart / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

Deze voorstelling gaat over een 
jonge vrouw die ongelooflijk graag 
wil kunnen leven en tegelijk continu 
in dialoog is met de gedachte aan 
de zelfgekozen dood. Samen met 
muzikant en theatermaker Joeri 
Cnapelinckx wil maker Jozefien 
Mombaerts tonen wat verborgen 
wordt, wat verzwegen wordt of waar 
niet naar (om)gekeken wordt.

Jozefien Mombaerts studeerde in 
2018 af als regisseur/docent aan de 
Toneelacademie Maastricht. Ze werkt 
als dramaturge, productieassistente 
en theaterdocent voor verschillende 
gezelschappen en theaterhuizen.

Schouwburg

Toonmoment Tactiel

Woensdag 6 april / 20.15 uur
Schouwburgzaal
www.schouwburgkortrijk.be

Met Tactiel organiseert Kortrijk 
verschillende taalstimulerende 
activiteiten Nederlands in 
de schoolvakanties en de 
buitenschoolse opvang voor 
kinderen en jongeren met 
taalachterstand Nederlands.

Eén van die projecten is een 
woordatelier in onze school. 
Tijdens deze slotvoorstelling 
tonen de leerlingen met trots wat 
ze geleerd hebben op het podium.

In samenwerking met Quindo, De 
Stroate en Schouwburg Kortrijk.

Conservatorium

Vagamundo:
La Guardia Flamenca

Vrijdag 15 april / 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle (Avelgem)
€ 17 /€ 16 (-26j)
www.avelgem.be/spikkerelle

Vagamundo is een opzwepende 
muziek- en dansvoorstelling over 
de culturele kruisbestuiving tussen 
Spanje en Latijns-Amerika. Verwacht 
je aan een explosieve mix van 
flamenco, veel ritme en zang en de 
onvermijdelijke hilarische dramatiek 
van La Guardia Flamenca.

Terug met elkaar in zee om hun 
diepe zieleroerselen te bezingen, 
nemen de leden van deze Compañía 
Transatlantica je mee op hun 
droomreis met bestemming: el 
mundo nuevo.

Spikkerelle
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Brussels Jazz Orchestra
& Kommil Foo

Donderdag 5 mei / 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle (Avelgem)
€ 17 /€ 16 (-26j)
www.avelgem.be/spikkerelle

In deze unieke samenwerking 
bundelt Kommil Foo de krachten 
met een bigband van wereldniveau: 
Brussels Jazz Orchestra.

Een voorstelling als ode aan de 
ultieme vrijheid van jazz: Mich en Raf 
zingen, vertellen, spelen, struikelen, 
hakkelen en hijgen zich door hun 
songs en verhalen. En BJO speelt... en 
hoe! De vertrouwde lach en traan van 
Kommil Foo met op de achtergrond 
de geluiden, de muziek en de sfeer 
van een broeierige jazzclub in New 
York.

Spikkerelle

Matineeconcert:
Nathalie Matthys
& Josef Lamell

Zondag 24 april
Concertstudio
€ 12 / € 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be
Leerlingen gratis via 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Amerikaanse klarinettist Josef 
Lamell en Belgische pianiste 
Nathalie Matthys selecteerden 
een programma met componisten 
die zich lieten verleiden door 
“other sides” van muziek.

George Gershwin vocht zijn leven 
lang om erkend worden als ‘echte’ 
klassieke componist, terwijl Igor 
Stravinsky zich maar wat graag 
liet inspireren door ragtime, jazz 
en barok. Artie Shaw verwerkte 

Conservatorium

klassieke elementen in zijn 
swingrepertoire, terwijl Benny 
Goodman mee aan de basis lag 
van vele meesterwerken uit het 
huidige klarinet repertoire.

Op haar eigen manier ligt de 
kruising tussen verschillende 
genres aan de basis van de 
hedendaagse klassieke muziek 
(en aan de identiteit van de
klarinet), en heeft ze veel van de 
grootste creatievelingen van de 
vorige eeuw beïnvloed.

Als kers op de taart creëert 
dit programma twee originele 
transcripties van Josef, namelijk 
van Stravinsky’s Suite Italienne 
and Heifetz’ It Ain’t Necessarily So.

LEERLINGEN
GRATIS!

Wonderland:
Nina Ardachirova
& Eugenia Grauer
+ Bert Dobbelaere

Woensdag 27 april / 19.30 uur
Theoria
€ 10 / leerlingen gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

Nina, leerkrachte piano in 
onze school, brengt samen 
met haar dochter Eugenia een 
zinderend recital voor piano 
en viool. Eugenia is als soliste 
en concertmeester bij de 
Südwestdeutsche Philharmonie 
internationaal te bewonderen.

Woordleerrkacht Bert Dobbelaere 
speelde reeds bij verschillende 
gezelschappen als acteur. Op 
27 april test hij een aantal eigen 
tekstfragmenten uit voor publiek.

Conservatorium

LEERLINGEN
GRATIS!
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Seasons 4.0
(Junior Ballet Antwerp)

Donderdag 2 juni / 20.15 uur
Schouwburgzaal
€ 18 /€ 6 (-26j)
www.schouwburgkortrijk.be

De meeste balletgezelschappen 
streven er tegenwoordig naar om 
een uiteenlopend repertoire aan te 
bieden: van 19e eeuws romantisch 
ballet tot sociaal-economisch 
getinte, hedendaagse danswerken.

In Seasons 4.0 zie je vanaf de eerste 
rij hoe jonge dansers al die invloeden 
verwerken. Onder begeleiding van 
vier choreografen met diverse 
achtergronden dansen ze zich 
moedig een weg door Vivaldi’s Vier 
Seizoenen, in een hedendaagse 
versie van componist Max Richter.

Schouwburg
Sarah Laulan
& Elodie Vignon

Zaterdag 21 mei / 20 uur
Concertstudio
€ 20 (VVK) / € 22 (ADD) /€ 6 (-26j)
www.euterpevzw.be

De Franse Sarah Laulan is een 
contra-alt, de laagste en meest 
zeldzame vrouwenstem in de opera. 
Haar landgenote en pianiste Elodie 
Vignon is een vaste gast in ons land. 
Ze studeerde af aan het Koninklijk 
Conservatorium in Brussel en trad 
onder andere op met Julien Libeer.

Samen brengen ze een gavarieerd 
programma met werken van Alberto 
Ginastera, Heitor Villa-Lobos, Manuel 
de Falla, György Ligeti, Antonín 
Dvořák, Federico Mompou, Arthur 
Honneger en John Cage.

Euterpe

Internationaal
Orgelfestival

Zondag 12, 19 en 26 juni / 16.30 uur
Sint-Maartenskerk
Gratis
www.orgelkringkortrijk.com

De Sint-Maartenskerk in Kortrijk 
beschikt over een schitterend orgel. 
Om het volle potentieel van dat orgel 
te benutten, organiseert Orgelkring 
Kortrijk elk jaar een orgelfestival in 
de maand juni.

Dit jaar vertolken de deelnemende 
organisten één of meerdere werken 
naar keuze van de 200 jaar geleden 
geboren organist César Franck 
(1822-1890) samen met een daaraan 
gekoppeld nieuw werk van de hand 
van de Belgische componiste Hanne 
Deneire.

Orgelkring Kortrijk

Tribute to
Jean Toots Thielemans

Maandag 6 juni / 20 uur
Concertstudio
Prijs nog te bepalen
www.sinksen.be

Toots Thielemans zou dit jaar 
100 jaar geworden zijn. Dat 
wordt gevierd met onder andere 
een wedstrijd georganiseerd 
door onze school. Ook tijdens 
de Sinksenfeesten brengt het 
Conservatorium een ode aan de 
Belgische jazzlegende.

Het Concord Jazz Ensemble onder 
leiding van Joost Deryckere speelt 
muziek van Rogier Van Otterloo, 
Henry Mancini, Benny Golson 
en uiteraard ook van Toots. Met 
medewerking van Vanessa (zang) 
en Marc Matthys (piano).

Conservatorium
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Conservatoriummarkt

Zaterdag 18 juni / Vanaf 9 uur
Conservatorium Kortrijk
reservatie.conservatorium@kortrijk.be
www.kortrijk.be/conservatoriummarkt

Tijdens de Conservatoriummarkt 
kunnen toekomstige leerlingen in 
de hoofdschool in Kortrijk komen 
proeven van ons uitgebreide 
aanbod.

Naast verschillende instrumenten 
zijn ook de domeinen Woord en 
Dans vertegenwoordigd. Er is 
ook een pasmoment voor het 
dansuniform voorzien. Meer info 
op onze website.

Kan je er niet bij zijn? Niet 
getreurd! Op woensdag 7 
september, is er een tweede 
Conservatoriummarkt.

Conservatorium

Circus Ronaldo:
Swing

Donderdag 16 juni / 19 uur
CC Guldenberg (Wevelgem)
€ 14 (VVK) / € 16 (ADD) /€ 8 (-12j)
www.ccwevelgem.be/ccwevelgem

Circus Ronaldo opent met de 
voorstelling Swing een nieuw 
hoofdstuk in een lange geschiedenis 
van spektakelmakerij. Nanosh 
Ronaldo, die behoort tot de zevende 
generatie, werd al van kindsbeen af 
ondergedompeld in het circusleven.

Gedurende de jaren heeft hij Circus 
Ronaldo zien evolueren van het 
circus van zijn grootouders tot de 
eigenzinnige Commedia dell’Arte 
van vandaag. Samen met vijf jonge 
circusartiesten trekt Nanosh alle 
registers open op maat van de 
onvervalste swingmuziek van de 
jaren 40.

Guldenberg

Dag van het Woord

Woensdag 29 juni / 13.30 uur
Conservatorium Kortrijk
Gratis
reservatie.conservatorium@kortrijk.be

De Dag van het Woord is de ideale 
gelegenheid om kennis te maken 
met enkele jonge richtingen 
binnen het domein Woord.

Er zijn workshops Comedy, 
Radiomaken, Singer-Songwriter 
en Storytelling met verrassende 
gastdocenten.

In de vooravond verwennen 
de leerkrachten Woord de 
leerlingen en hun familie met een 
gratis theatervoorstelling: Het 
Piratenschip.

Conservatorium

Uitzwaai

Zaterdag 25 juni / Vanaf 10  uur
Conservatorium Kortrijk
Gratis
www.kortrijk.be/conservatorium

Naar jaarlijkse gewoonte 
organiseert het Conservatorium 
op de laatste zaterdag van het 
schooljaar een Uitzwaai.

Dat is de perfecte gelegenheid om 
afgestudeerde leerlingen plechtig 
hun diploma te overhandigen en 
in de bloemetjes te zetten.

De Uitzwaai wordt feestelijk 
opgeluisterd met verschillende 
optredens in de Concertstudio en 
hal B in de Foyer.

Conservatorium
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Musical 1302

Vanaf vrijdag 1 juli
Leieboorden Kortrijk
Tickets vanaf tweede helft april
www.1302.live

1302. De geschiedenis is bekend, 
maar welke Vlamingen ontpopten 
zich tot helden op het slagveld en 
hoe speelde de liefde ook hier een 
doorslaggevende rol?

De première van deze 
spectaculaire musical vindt 
plaats op vrijdag 1 juli. Er zijn nu al 
zeker 13 voorstellingen gepland. 
Het publiek neemt plaats plaats 
op de tribune op de Verzetskaai. 
Het spektakel speelt zich af aan 
de overkant, op de Broelkaai.

Directeur Erik Desimpelaere leidt 
het muzikale luik in goede banen.

ZomerBOENK

Woensdag 29 juni / 18 uur
Pand.A
Gratis
bart.de.wildeman@telenet.be

Aansluitend op de Dag van het 
Woord is er een nieuwe editie van 
het vrij podium en open mic event 
BOENK.

Op het buitenterras van Pand.A 
krijgt lokaal talent van binnen en 
buiten het Conservatorium de kans 
om het beste van zichzelf geven en 
podiumervaring op te doen.

Muziek, comedy, theater, 
literatuur, dans ... Solo of met een 
groep ex- of medeleerlingen. Alles 
is mogelijk!

Conservatorium

Ticketinfo

In deze uitgave staan evenementen 
van verschillende aanbieders. 
Die hebben telkens hun eigen 
ticketsysteem. Wilde Westen, 
Schouwburg Kortrijk, gemeente 
Avelgem en gemeente Wevelgem 
verkopen hun tickets online. De 
websites staan telkens vermeld bij 
het evenement. Euterpe vraagt om te 
betalen via overschrijving. Je kan hen 
mailen op euterpe.vzw@telenet.be of 
bellen op 056 21 79 66 voor meer info.

Ook Conservatorium Kortrijk heeft 
enkele eigen activiteiten: Dagen Van, 
Wonderland, Matineeconcerten, 
Toonmomenten ...

Voor reservaties kan je telkens 
mailen naar het e-mailadres 
reservatie.conservatorium@kortrijk.be.

Leerlingen kunnen enkele 
voorstellingen gratis of met een 
speciale korting bijwonen. Bij deze 
voorstellingen vind je een button 
leerlingen gratis of staat de korting 
bij de prijs. Voor kortingscodes 
neem je telkens contact op met het 
hierboven vermeld e-mailadres.

Voor andere vragen over onze school 
bel je naar 056 27 78 80 of mail je 
naar conservatorium@kortrijk.be.
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Foyer

Foyer is hét radioprogramma 
voor en door de leerlingen van het 
Conservatorium, elke maand live te 
horen via Quindo.be.

De leerlingen Radio Maken voorzien 
de uitzending van presentatie, 
techniek en voorbereiding en nodigen 
andere leerlingen van de school uit.

Een aankomend toonmoment of een 
nieuw nummer geschreven in de 
les Singer-Songwriter? Iedereen is 
welkom om in de studio het beste van 
zichzelf te geven.

Toonmomenten
Afdelingen

Onze afdelingen in de deel- en 
buurgemeenten boksen elk jaar hun 
eigen toonmoment in elkaar. Dit zijn 
de data voor schooljaar 2021-2022.

Donderdag 27 januari / 18.30 uur
OC Spikkerelle (Avelgem)
Leerlingen Woord Avelgem treden op 
in het kader van Gedichtendag

Woensdag 2 februari / 18.30 uur
OC De Vonke
Leerlingen Muziek en Woord van 
afdeling Heule

Donderdag 10 maart / 18 uur
OC De Cerf (Gullegem)
Leerlingen Muziek en Woord van 
afdeling Gullegem

Woensdag 16 maart / 18.30 uur
OC Aalbeke
Leerlingen Muziek van afdeling 
Aalbeke, Bellegem en Marke

Muziekbarbar

Elke derde dinsdag van de maand 
wordt de foyer van De Kreun dé 
ontmoetingsplek voor muzikanten 
producers, DJ’s, geluidswizards, 
kortom: al wie muziek maakt, creëert 
of versterkt. Jong, oud, amateur of pro 
… Iedereen welkom van 20 tot 24 uur.

Een fris pintje drinken met je collega-
muziekmakers in de Kreun-bar, je 
nieuwste track beluisteren op de 
pro-soundsystem van de grote 
Kreun-zaal en feedback krijgen, tips 
& tricks uitwisselen over de nieuwste 
gitaaramp of drumkit of gewoon 
samen sleutelen aan tracks. Het kan 
in de Muziekbarbar. Want geef toe: de 
beste ideeën ontstaan aan de toog!

Muziekbarbar is een organisatie van 
Wilde Westen, Muziekcentrum Track, 
Conservatorium Kortrijk & Athena
Inschrijven is gratis en kan via
info@muziekcentrumtrack.be.

Cursus Ableton

Met het productieprogramma Ableton 
Live maak je zowel live als in de studio 
muziek. Een intuïtieve interface, een 
uitgebreide collectie instrumenten, 
samples en effecten, Ableton Live 
heeft het allemaal in huis.

Ableton Live is de ultieme workstation 
voor heel wat producers, muzikanten 
en DJ’s, maar een programma 
bezitten, betekent niet automatisch 
dat je ermee kan werken.

In deze tweede lessenreeks worden 
de skills van de reeds gevorderde 
Ableton-gebruiker bijgespijkerd. Er 
wordt dieper ingegaan op thema’s 
zoals het gebruik van Ableton Live 
in een live-setting, automatisering, 
plugins en Max for Live.

De lessen vinden plaats op 9 en 10 
april van 9 tot 16 uur. Kostprijs: € 80 
voor leerlingen en € 120 voor niet-
leerlingen. Inschrijven kan via
info@muziekcentrumtrack.be.
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