Heuvelland
- Uitnodiging In de reeks klassieke concerten hebben wij de eer u, uw familie en vrienden
uit te nodigen op het tweede matinee-aperitiefconcert waarbij Heuvelland
de bedreven klaviervirtuoos Timur Sergeyenia mag verwelkomen.

Matinee-aperitiefconcert
.

Zondag 29 oktober 2017 om 10u30
Ticket incl. receptie: 15 euro - jonger dan 25 j. 10 euro.
Uw plaats reserveren kan online via deze link tot 24 oktober 2017.
Bij moeilijkheden om in te schrijven via de link kun je contact opnemen met de cultuurdienst : T 057 45 04 71.
Betalen via overschrijving tot 24 oktober 2017: vzw Collectief ‘De LINK’ BE72 7310 3026 8116, vermeld ‘concert 29/10’.
Na 24 oktober kan men nog reserveren via olivier-joris@hotmail.com, op de valreep een berichtje naar: T 0475 23 98 01.
Tickets worden klaargelegd aan de inkom (ongenummerde plaatsen).
Timur Sergeyenia (Minsk °1969)
In 2017 viert zijn 40-jarig jubileum van zijn concertcarrière.
Hij volgde piano vanaf zijn derde aan het Conservatorium
te Minsk. Op 7-jarige leeftijd trad hij op als solist samen
met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland.
De veelbelovende virtuoze pianist/componist mocht in
1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het eerste
Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. Sindsdien
concerteerde hij meermaals wereldwijd in de bekendste
concerttempels. Momenteel woont hij in Gent en werkt
als docent Piano aan het LUCA School of Arts (Lemmensinstituut Leuven) en als professor voor piano aan de
internationale muziekacademie “Theodor Leschetyzky”
in Wenen. Van de pianist wordt gezegd dat hij de
verfijning van de klassieke musicus met de onstuimigheid
van een pop-icoon combineert.

Programma:
L. V. Beethoven – Sonate - Op. 53 “Waldsteinsonate”
F. Mendelssohn-Bartholdy – 3 liederen zonder woorden
R. Schumann – Arabeske
F. Chopin – Barcarolle
I. Albeniz – Cordoba
M. De Falla – Danza ritual del fuego
C. Debussy – Arabeske
P. Tsjaikovski – Meditation
S. Rachmaninov – Moment musicaux
F. Liszt – Hongaarse Rapsodie Nr. 2

Een initiatief van de gemeente Heuvelland, Parochiale Federatie Heuvelland en vzw Collectief ‘De LINK’.
Noteer alvast de volgende matinee-aperitiefconcerten in de Sint-Pieterskerk LOKER-HEUVELLAND,
telkens op zondag om 10u30 : 22 april, 15 juli en 26 augustus 2018.

Verantw.uitgever : Wieland De Meyer, schepen van cultuur, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

met Timur Sergeyenia
Sint-Pieterskerk Loker-Heuvelland

