Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2018

18

de

AUREATEN
CONCERT

DESINGEL – BLAUWE ZAAL – DESGUINLEI 25 – ANTWERPEN
Zaterdag 24 november 2018 om 20 uur
ZHAILI HELENE YIN
met gastoptreden van

STEVEN KLEEVEN

BRECHT VALCKENAERS

ELIANE RODRIGUES

Limburgs Orkest Jeugd en Muziek o.l.v. DIRK DE CALUWE
In Vlaanderen wordt goed piano gespeeld. Dat bewees eens temeer de 18de tweejaarlijkse Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd, waar een reeks jongeren, zowel amateurs als kandidaten met professionele ambities, tot
laureaat werd bekroond. De allerbesten horen we op 24 november 2018, met als gastpianiste Eliane Rodrigues.
Eliane Rodrigues voorstellen hoeft niet meer. Gevierde soliste en docente aan het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen was ze vorig jaar de uitgelezen lerares om TV- en radiopresentator Thomas Van der Veken tot zijn
markante vertolking van het pianoconcerto van Grieg te brengen, concerto dat ook nu op het programma staat.
Maar eerst zal het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek o.l.v. Dirk De Caluwé het concert openen met de bekende
Bachanale uit de opera Samson en Dalila van Camille Saint-Saëns. De eerste pianosoliste is Zhaili Hélène Yin,
12 jaar, die het levendige Allegro uit het pianoconcerto KV 459 van Wolfgang Amadeus Mozart vertolkt, werk
dat Mozart in 1790 speelde bij de kroning van Leopold II tot keizer van het Duits-Roomse Rijk. Volgt dan het
majestueuze tweede pianoconcerto van Franz Liszt, werk in één geut dat met Brecht Valckenaers als primus van
de hogere graad in veilige handen is.
Het tweede deel van het concert wordt geopend door de dertienjarige Steven Kleeven met het eerste deel van het
reeds vernoemde pianoconcerto van Edvard Grieg, waarna Eliane Rodrigues als apotheose het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninov ten gehore zal brengen. Met dit concerto, dat als een van de hoogtepunten uit
de pianoliteratuur wordt beschouwd, vierde Rachmaninov in het begin van de vorige eeuw triomfen in Europa
en in Amerika.

Een niet te missen concert, wissel op de toekomst in pianoland.
Werken van W.A. Mozart - Fr. Liszt - E. Grieg - S. Rachmaninov
Organisatie : Lionsclub Kontich
ism Cantabile v.z.w. en het
Koninklijk Conservatorium van
de AP Hogeschool Antwerpen

Inkom : €25,00
Leden Cantabile: € 15,00
Studenten -18 jaar: € 10,00
Kinderen -12 jaar: gratis

Reservatie: via www.lionsclubkontich.be
Hoofdsponsors:
Regio Antwerpen-Deurne

