
 

 

 

Nikolaas Kende, piano 
Herfstmenu 
 

Zondag 20 oktober 
 
Daar Jolente De Maeyer op doktersvoorschrift verplicht 
moet rusten tijdens de laatste weken van haar zwanger-
schap, speelt Nikolaas Kende een aangepast programma: 
 
R. Schumann 
Arabesque op. 18 
C. Schumann 
Romance op. 21 no. 1 
J. Brahms 
Intermezzo op. 118 no. 2 
F. Liszt 
Petrarca Sonetten n° 47, 104 en 123 
F. Schubert 
Pianosonate in re groot, D. 850, Op. 53 'Gasteiner' 
 
Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00  
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
 
Aansluitend kan u genieten van een herfstmenu voor   
€ 45,00 
• Voorgerecht 
   Bladerdeegkoekje met gerookte forel en gebakken witloof 
• Hoofdgerecht 
Keuze tussen: 
   Kabeljauw op Oostendse wijze met pomme duchesse, of 
   Parelhoen met jagersaus, kruidig oventomaatje,  
   romanesco en kroketjes 
• Nagerecht 
   Dessertbordje met tarte tatin, speculoosijsje en tiramisu   
   rode vruchten 
Voor het herfstmenu kan ingeschreven worden tot 4 okto-
ber. Vergeet uw keuze voor het hoofdgerecht niet op te 
geven. 

Aperitiefconcert 

 
Nikolaas Kende studeerde aan het Koninklijk Conservatori-
um Antwerpen bij zijn ouders, Heidi Hendrickx en Levente 
Kende, en het Conservatorium van Amsterdam bij Jan 
Wijn. Hierna volgde een intense samenwerking met Elisso 
Virsaladze aan de Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen en de Scuola di Musica Fiesole. Daarnaast kreeg hij 
nog onderricht van persoonlijkheden als D. Bashkirov,  A. 
Ciccolini, M. Perahia, D. Alexeev en Radu Lupu. Op jonge 
leeftijd won Nikolaas verschillende wedstrijden: de Cantabi-
le wedstrijd (Antwerpen, 1998), de Internationale EPTA 
wedstrijd voor piano-duo’s (1999), Axion Classics (Brussel, 
1999), de Stefaan de Jonghe wedstrijd (Aalst, 2000) en de 
Tenuto wedstrijd (Brussel, 2002).  
 
In 2002 werd hij laureaat van de Belgian Foundation for 
young soloists. In 2004 behaalde hij een tweede prijs op de 
YPF-westrijd in Den Haag en in 2005 won hij de pianisten-
parade te ’s Hertogenbosch waar hij de publieksprijs en de 
persprijs won. In 2006 was hij laureaat van het 6de Muziek-
concours van Rotary Club Gent en werd hij winnaar van 
het 57ste Vriendenkrans-concours van het Concertgebouw 
Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouw Orkest, waar 
hij ook de persprijs en de AVRO-Klassiek-Prijs won, wat 
hem in staat stelde een cd op te nemen.  In 2007 werd hij 
laureaat van de wedstrijd Jonge Solisten, georganiseerd 
door deFilharmonie olv Philippe Herreweghe.  
  
Na zijn succesvolle deelname aan de Koningin Elisabeth-
wedstrijd (2007) treedt Nikolaas regelmatig op in bekende 
festivals en concertzalen in binnen- en buitenland, onder-
meer in Nederland, Frankrijk (festival Montpellier, festival 
Menton, festival Vexin), Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, 
Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en de Nederlandse Antillen. 
 
In 2009 maakte hij zijn debuut in Amerika (California en 
Texas), waar er in 2013 opnieuw een tournee volgde.  
 
In 2015 maakte hij de door pers geprezen muziektheater-
voorstelling Kreutzersonate en bracht een recitaltournee 
hem in Zuid-Afrika en Mozambique. Toekomstige projecten 
omvatten ondermeer de uitvoering van de integrale piano-
sonates van Beethoven. 
 
Als solist vertolkte hij concerto’s van Bach, Mozart, Beetho-
ven, Chopin, Brahms, Tchaikowsky, Poulenc, Ravel, Rach-
maninov en Bartok met orkesten zoals het  Brussels Phil-
harmonic, Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 
de Filharmonie en het Symfonieorkest van Vlaanderen on-
der leiding van dirigenten als  Etienne Siebens, Koen Kes-
sels, Ivo Venkov, Jurgen Küssmaul, Ernst van Tiel, Daniele 
Callegari, Dirk Vermeulen, Paul Goodwin, Stephen Heyde 
en David Agnus. 
 
Ook op vlak van kamermuziek is Nikolaas zeer actief. Zo 
vormt hij sinds 2003 een vast duo met violiste Jolente De 
Maeyer en richtte hij in 2007 mee het Rubensensemble op. 
Hij is regelmatig te beluisteren op radio (Klara, RTBF, 
AVRO, Radio Romania,  France Musique, WDR) en televi-
sie. 
 
Sinds 2006 is hij verbonden aan het Conservatorium van 
Antwerpen, eerst als assistent van Levente Kende en Heidi 
Hendrickx en als begeleider, en  vanaf  september 2015 als 
hoofddocent piano, met als assistent Levente Kende. Daar-
naast wordt hij regelmatig gevraagd als jurylid op piano-
wedstrijden en als leraar op muziekstages. 

vtbKultuur Kortenberg 


