
           

 

 

 

              13-06-2019 

MOZART: DON GIOVANNI  Orkest van de Achttiende Eeuw 

Concertgebouw Brugge                                                vrijdag 18 oktober  2019, 20 uur 

Mozarts tijdloze opera stelt vragen die ook nu nog beroeren. Zeker als ze vertolkt 
worden door verrukkelijke stemmen als die van André Morsch of Paula Murrihy. 
Het Orkest van de Achttiende Eeuw laat Mozart sprankelen als nooit tevoren.  
Een concertante versie van Mozarts virtuoze opera. 

Inleiding om 19u15 door Sofie Taes 

Deelnameprijs: 22 euro         INSCHRIJVEN VOOR 15 SEPTEMBER           Code:   MDG 

 

 

HÄNDEL:  MESSIAH      Collegium 1704 

Concertgebouw Brugge                                         woensdag 18 december  2019, 20 uur 

Hallelujah! Geen muziek groots genoeg voor de vreugde van de Heer, dacht Händel 
en hij componeerde een oratorium dat rechtstreeks de geschiedenis in ging. Het 
Collegium 1704 geeft in Brugge opnieuw vleugels aan dit meeslepende meesterwerk. 

Inleiding om 19u15 door Ignace Bossuyt 

Deelnameprijs: 26,50 euro         INSCHRIJVEN VOOR 15 NOVEMBER Code: HMC 

 

 

GRIEG: PEER GYNT     Brussels Philharmonic 

Concertgebouw Brugge                                               zaterdag 24 januari  2020, 20 uur 

Een echte Noorse opera schreef Edvard Grieg nooit, ook al was het zijn innigste wens. 

Peer Gynt was het enige werk dat in de buurt kwam. Daarvoor schreef hij passende 

muziek bij de tekst van die andere grote Noor, Henrik Ibsen. Zijn droom om het 

volledige werk van de theaterzaal naar de concertzaal te brengen, zou hij niet meer 

meemaken. Grieg illustreerde Peer Gynts tocht met enkele van zijn onsterfelijke melodieën, 

waaronder Ochtendstemming en In de hal van de Bergkoning.  

Inleiding om 19u15 door Francis Maes 

Deelnameprijs: 20 euro         INSCHRIJVEN VOOR 20 DECEMBER     Code:   GPG 

 

 

 



BACH: MATTHEUSPASSIE   

Vox Luminis &   Freiburger Barockorchester 

Concertgebouw Brugge                                                         vrijdag 3 april 2020, 20 uur 

Bachs monumentale Mattheuspassie behoort tot de meest ontroerende 
muziek die ooit werd geschreven. Het werk verheft het eeuwenoude 
lijdensverhaal tot een universele boodschap van lijden en vertroosting in 

woorden die ons nog altijd kunnen raken.  

Inleiding om 19u15 door Ignace Bossuyt 

Deelnameprijs: 22 euro         INSCHRIJVEN VOOR 1 MAART           Code:   BMP 

 

PRAKTISCH: 
 

Wie geïnteresseerd is in één of enkele concerten kan dat nu reeds meedelen. Je plaats 

wordt dan al gereserveerd. De concerten van het najaar 2019 kunnen al betaald worden; in 

december worden de concerten van 2020 nog eens uitgebreider voorgesteld en kunnen 

dan betaald worden. 

Graag meer info? Geef een seintje aan Trees Van Kersschaever: treesvk@telenet.be  
 

Naast deze concerten in het Concertgebouw zal het muziekprogramma nog aangevuld 

worden; en wij maken ook deel uit van vtbKultuur zodat je kan deelnemen aan nog heel wat 

interessante, culturele activiteiten.  

Voorwaarde is wel dat het jaarlijks lidgeld van € 10 wordt betaald. Wie in 2019 reeds lid is 

ontvangt de uitnodiging tot betaling in de maand december. Leden van VTB zijn 

automatisch lid van vtbKultuur en we vragen dan ook graag  je lidnummer. 

Wie nog geen lid was kan mits betaling van de € 10  lid zijn vanaf oktober 2019 tot einde 

2020. 

Secretaris vtbKultuur: Irène Scherpereel: 0476-97 19 01,   irene.scherpereel@telenet.be     

 

AANRADERS 
 

* Elk jaar worden gedurende de zomer ORGELCONCERTEN georganiseerd in de Sint-

Rochuskerk. Het eerste concert dit jaar vindt plaats op zondag 30 juni 2019 om 16 uur.  

Onder het motto 'Rule Britannia' brengt Lynn Leterme een bloemlezing uit de Britse 

orgelliteratuur: Purcell, Vaughan Williams, Elgar, Prizeman. 

Inkom: € 7,50   -18 jaar gratis 

Meer info: www.tuttisforza.be • Mail: info@tuttisforza.be 

* JAZZ HAVEN WEST  5 juli 2019 om 20 uur brengt het ensemble SOME BROTHERS met 
Phil Abraham, trombone - Luc Vandenbosch, percussie - Bas Bulteel, piano. 

Het optreden vindt plaats in de tuin van Steiger 16, Wenduinse  Steenweg 4  Blankenberge. 
De tent biedt plaats aan 120 personen.   

Inkom: VVK € 19  ADD € 22 

Info: info@water-taxi.be of 0477 61 23 14 


