Koninklijke Harmonie St. – Cecilia Kruishoutem

Betreft: Herfstconcert 2011 “Rhapsody in Blue”

An experiment with keys
Op zaterdag 29 oktober staat ons tweejaarlijks Herfstconcert op het programma. Met als
titel "Rhapsody in Blue" wordt het dit jaar een speciale editie, want we nodigen pianist Jan
Lust uit.
Met Jan Lust (www.janlust.be) hebben we alvast geen onbekende te gast. Na zijn succesvolle
opleiding aan het Lemmensinstituut en meestercursussen in binnen- en buitenland, is hij
tegenwoordig overal aan het werk te zien. Naast zijn werk als vaste pianist bij het
kamermuziekensemble Grupetto, is hij tevens huispianist bij het Symfonieorkest van
Vlaanderen en treedt hij regelmatig op met Anima Eterna onder leiding van Jos Van
Immerseel. Toch staat hij altijd open voor iets nieuws. Daarom besloten Jan Lust en
Christophe De Maertelaere, bevriende collega’s met een verschillende muzikale
achtergrond, om eens iets samen te gaan doen. En zo geschiedde…
Een pianist die begeleid wordt door een harmonieorkest, je maakt het niet elke dag mee.
Johan Evenepoel herwerkte speciaal voor dit concert het briljante Totentanz van de
Hongaarse componist Franz Liszt. Daarnaast waagt Jan Lust zich tijdens dit concert ook aan
het alom geprezen “An experiment in Modern Music” Rhapsody in Blue van George
Gershwin, tevens het titelwerk van dit concert. Uiteraard schenken we ook aandacht aan
muzikanten van op eigen bodem. Hoornist Maarten Delbaere heeft alvast een vette kluif aan
Cape Horn (Otto M. Schwarz), een werk voor hoorn en orkest. Verder brengt de Koninklijke
Harmonie St.-Cecilia u gewoontegetrouw een gevarieerd programma waar iedere
muziekliefhebber ongetwijfeld zijn gading in vindt.
Rhapsody in Blue, een uniek concert dat u niet mag missen! De Koninklijke Harmonie St.Cecilia heet dan ook iedereen van harte welkom! Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle
muzikanten of via info@harmoniekruishoutem.be.
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Zaterdag 29 oktober – 20u00 – CC De Mastbloem, Kruishoutem – VVK € 12 / ADD € 15
Meer info:
Stijn De Praeter
Jules Daemsstraat 1
9800 Deinze
Tel: 0479 88 79 12
Mail: info@harmoniekruishoutem.be
Website: www.harmoniekruishoutem.be

www.harmoniekruishoutem.be

info@harmoniekruishoutem.be

