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pianorecital - 'CLASHY CLASSIC' - klassiek nu en eerder 
van Stockhausen via Satie terug naar Mozart 
vrijdag 25 nov. 2016 - 20:30 u. - St.-Martinus-kerk Oekene-Roeselare 
 

melomanen noteren louter nog de concertdata wetend dat zij in de reeks ‘Oekene Inviteert’ 
telkens uitgelezen klassieke topstukken geserveerd krijgen. Uiteraard geven laureaten en 
winnaars van de Koningin Elisabethwedstrijd elan aan het niveau, maar in hun kielzog  wordt 
ook jong talent gelanceerd om zo Bühne-ervaring op te doen. Nu worden quasi onbekende 
hedendaagse modernistische piano-meesterstukken geconfronteerd met werken van 
bekende klassieke componisten (periode 1700-1900). 
‘Oekene Inviteert’ en riskeert  
Wanneer een gerenommeerd visrestaurant plots reepjes kangoeroe serveert riskeert het 
inderdaad zijn reputatie. Toch gunnen wij jonge muziek-koks hun dada. Leent schilderkunst 
zich makkelijker om modern abstract ingang te doen vinden, voor muziek is dit niet evident. 
Het doet ons herinneren aan de première in 1913 van Stravinsky’s Sacre du Printemps in het 
Parijse Théâtre des Champs-Élysées dat een heus legendarisch schandaal veroorzaakte maar 
jaren nadien tevens voor doorbraak van een nieuwe stijl.   
van Stockhausen via Satie terug naar Mozart 
Alhoewel Karlheinz Stockhausen (1928-2007) wordt beschouwd als een van de invloedrijkste 
componisten uit de tweede helft van de 20e eeuw, is zijn muziek quasi onbekend, laat staan 
begrijpbaar en verteerbaar. Toch wordt het in de concertreeks ‘Oekene Inviteert’, jawel 
angstvallig, op het voorprogramma geplaatst met de geruststelling dat Mozart, Beethoven en 
Liszt het hoofdprogramma zullen beheersen. Componist-bohemien Satie zorgt als 
minimalistische modernist met zijn z.g. ‘pré-elektronische’ muziek, voor een milderende 
overgang opdat het met de jaren klassiek gefilterd publiek niet meteen zou opstappen. Want 
Satie boeit, voor vele muziekprofessoren nog steeds een mysterie waarom. 
beloftevol jong geweld  
Pianist Lukas HUISMAN (1987) die het voorprogramma verzorgt, studeerde af met de 
grootste onderscheiding en werkte vier jaar aan een artistiek doctoraatsproject. Hij zet zich 
vooral in voor het vertolken van hedendaagse muziek in het bijzonder van minder bekende 
componisten.  
Maxim KULAGIN (1988, Simferopol-Oekraïne) brengt het hoofdprogramma. Vanaf zijn vierde 
werd hij Russisch ‘gedrild’ in het Tsjaikovski staatsconservatorium in Moskou. In 2000 won hij 
de grand prix op de wedstrijd 'Genova 2000' en in 2002 de grand prix op de Premio Seiler-
wedstrijd. Hij was laureaat en winnaar van de Skrjabinwedstrijd (Parijs, 2008, tweede prijs), 
'Kunst van de 21ste eeuw' (Kiev, 2010, eerste prijs en Jyväskylä (Finland), 2010, eerste prijs), 
'Muzio Clementi' (2014, 2de prijs), Primavera Pianistico (2015, 2-de prijs). Zijn gehalte 
garandeert de sfeer en de ernst van de Koningin Elisabethwedstrijd. 
 

'CLASHY CLASSIC' - klassiek nu en eerder 
- vrijdag 25 nov. 2016 - 20:30 u. - St.-Martinus-kerk Oekene-Roeselare 
- ticket inclusief evaluatiereceptie: €20 VVK / €25 ADD 
- in het kader van de actie ‘Niet alleen Elvis blijft bestaan’: jonger dan 25j.: €10  
- boeking en info: www.oekeneNV.be - 0475 23 98 01.  
 

- Concept ‘OekeneNV’/org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ - 

http://www.oekenenv.be/


 

‘Oekene Inviteert’   
 
 

-----------------------------   najaar 2016  ---------------------- 
          
- ‘CLASHY CLASSIC’  -  klassiek nu en eerder  -   
    piano: Lukas HUISMAN & Maxim KULAGIN 
    STOCKHAUSEN - FERNEYHOUGH - SATIE versus  
    BEETHOVEN - MOZART - WAGNER/LISZT 
    VRIJDAG 25 nov. 2016  -  20:30 u.   
    St.-Martinuskerk Oekene-Roeselare 
    Ticket incl. evaluatiereceptie met de uitvoerders:  
    €20 mits reservatie / €25 ADD - jonger dan 25: €10 
 
- MUZIEKSALON - Donderdag 1 dec. 2016   

OekeneNV/vzw Collectief ‘De LINK’ coördineert tevens het project ‘Muzieksalon’ 
Info: ‘MUZIEKSALON’  

 

 

-------------------------------  voorjaar 2017  ------------------ 
 
- WEENS NIEUWJAARSCONCERT - symfonisch orkest   
    ZOND. 22 jan. 2017  -  Locatie :Info volgt  
 
- BACH2 CONCERTI   
    ensemble Musica Gloria o.l.v. Beniamino Paganini.  
    J.S. BACH & J.C. BACH 
    VRIJDAG 24 Febr. 2017 - 20:00 u. 
    St.-Martinuskerk Oekene-Roeselare 
    Ticket incl. evaluatiereceptie met de uitvoerders:  
    €20 mits reservatie / €25 ADD - jonger dan 25: €10 
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oekeneNV.be 
‘Oekene Inviteert’ - concept ‘OekeneNV’ / org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ 
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scheepsvloer.be 

 
 

 

https://muzieksalonblog.wordpress.com/
http://www.scheepsvloer.be/
http://www.vanhonsebrouck.be/beeldbank/index.php
http://www2.deloitte.com/be/en/footerlinks/office-locator/belgium/roeselare.html
http://www.vindeenjob.be/
https://www.kbc.be/
http://www.westvlaamstegelhuis.be/nl/bedrijf/
http://www.mercureroeselare.be/
http://www.tvh.com/landingspage/
http://www.antifire.be/
http://steenoven.be/

