JAARVERSLAG 2016 CANTABILE v.z.w.
Op 31 december 2016 telde Cantabile 137 leden.

Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2016
De 17de editie van de “Cantabile pianowedstrijd voor de Jeugd” was eens temeer een groot
succes. Het aantal inschrijvingen t.o.v. vorige editie bleef stabiel.
Het niveau was opnieuw bijzonder hoog en er werden 31 uitstekende laureaten geselecteerd die
in aanmerking komen voor de concerten die Cantabile inricht.
De druk bijgewoonde schiftingsproeven in de Muziekstudio van deSingel te Antwerpen vonden
plaats op 20-21 en op 27-28 februari 2016 en bekroonden, naast 12 laureaat-finalisten, ook 19
laureaten (deelnemers die tenminste 85% van de punten behaalden).
De finale, in de Blauwe Zaal van deSingel, vond plaats op zondag 17 april 2016. Er was een grote
publieke belangstelling. De jury loofde het hoge artistieke en pianistieke peil dat de finalisten
tentoon spreidden.
De werken “Little secret” van Jeroen Malaise, “ Canzonetta” en “ En écoutant la nuit” van
Stephane Vande Ginste, die vorig jaar bekroond werden op de Cantabile Compositiewedstrijd,
werden vertolkt als plichtwerk voor de lagere, middelbare en hogere graad.
De finale leverde volgende resultaten op:
Lagere graad
Steven Kleeven
Manuchimso Amadi
Victoria De Roeck
Noa De Schepper

Middelbare graad
Pellenberg
Edegem
Sinaai
Aalst

Brecht Valckenaers
Gabriela Kühlcke
Anne Rosemarie Knobloch
Torn Wu

Heverlee
Leuven
Deurne
Heverlee

Hogere graad
Roeland Vermeulen
Elisabeth Verleyen
Samuel Van de Velde
Charlotte Beniest

Boutersem
Oostkamp
Belsele
Keerbergen

De 18de Pianowedstrijd voor de Jeugd wordt ingericht in het voorjaar van 2018.
Schiftingen 10-11 en 17-18 maart 2018, Finale 29 april 2018.
17de Laureatenconcert
Het traditionele Laureatenconcert (17de editie) werd ook dit jaar door Lionsclub Kontich
aangeboden aan de eerste finalist van iedere graad.

Samen met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek brachten onze 1ste laureaat-finalisten, onder de
bezielende leiding van Pieter Schuermans, op zaterdag 19 november 2016 in de Blauwe Zaal van
deSingel, een programma dat iedereen bekoorde.
Het rondo uit het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven was als op het lijf geschreven
van de elfjarige Steven Kleeven. Het tweede pianoconcerto van Dmitri Sjostakovitsj was een
kolfje naar de hand van Brecht Valckenaers en Roeland Vermeulen kon zich volledig uitleven in
het vivace van het eerste pianoconcerto van Sergej Rachmaninov
Gastsolist Jean-Claude Vanden Eynden, in 1964 schitterende derde plaats op de eerbiedwaardige
Koningin Elisabethwedstrijd en nog steeds een van de markantste pianisten van de wereld, kon
iedereen bekoren met het populaire tweede pianoconcerto van Camille Saint-Saëns.
Onze laureaten overtroffen zichzelf, het talrijke, enthousiaste publiek genoot. De perfecte
organisatie waarmee Lionsclub Kontich dit concert tot stand bracht maakte eens temeer van deze
avond een opmerkelijk succes.
Cantabile laureatenrecitals
Cantabile richtte in 2016 voor de laureaten volgende recitals in:





29 mei Beveren in Ontmoetingscentrum Boerenpoort, Melsele.
i.s.m. Academie voor Muziek, Woord en Dans Beveren.
18 oktober Schoten: Jaarlijks besloten recital in het Villershof.
Aangeboden door de heer Smits.
16 oktober Rijkhoven Bilzen: in de Landcommanderij Alden Biesen.
Organisatie: Soroptimist club Tongeren.
19 november deSingel Antwerpen: 17de Laureatenconcert .
Organisatie: Lionsclub Kontich.

Vooruitzichten
"Cantabile compositiewedstrijd 2017".
De 18de editie van de tweejaarlijkse "Cantabile Compositiewedstrijd" vindt plaats in 2017.
Aldus wordt getracht het eigentijdse repertoire voor pianospelende jongeren uit te breiden.
Pianowerken voor de lagere, middelbare en hogere graad worden ingewacht vóór 1 april.
De bekroonde composities zullen als verplicht werk worden uitgevoerd tijdens de finale
van de Pianowedstrijd 2018.
"Kamermuziek Jong Vlaanderen 2017" wordt ook dit jaar opnieuw ingericht. Aan de
Cantabilelaureaten wordt in hey najaar andermaal de kans geboden om te musiceren in
kamermuziekverband.
Concerten voor het volgend seizoen:
 Roeselare 19 februari
 International Music Seminar (Rijkhoven – Bilzen) 16 maart
 Sint Niklaas 26 maart
 Turnhout 23 april
 Alden Biesen (Rijkhoven – Bilzen) 22 oktober
Uiteraard is deze lijst provisorisch en zal aangevuld worden. De Cantabileleden worden van
alle activiteiten op de hoogte gehouden.

