
- Ensemble ALBERO MAGISTRALE, ingehouden rockers jongleren met Bach & C°- 
een jong achtkoppig ensemble o.a. met hoboïste Nele Vertommen die zelf les volgde bij de 
internationaal bekende hoboïst Marcel Ponseele. Wie hun repetities bijwoonde acht het niet voor 
mogelijk: als ’t ware een ‘rockband’ waarbij ze niet enkel elkaar tarten maar ook nog de pretentie 
hebben om met Bach te jongleren. Dat kan omdat ze allen effenaf virtuoos zijn. Evenwel bewijzen 
ze op concerten des te meer hun klasse met subtiele gereserveerdheid waarbij het schattig St.-
Martinuskerkje in Oekene zich bijzonder toe leent. 

 

    
 

       
 

Nele Vertommen: hobo (solo) - Emma Coopman: sopraan - Ortwin Lowyck: viool I - 
Marieke Vos: viool II - Valerio Latartara: altviool - Phyllis Bartholomeus: cello - 

Beniamino Paganini: klavecimbel (solo) - Elise Christiaens: contrabas 
 

‘Goede tijden in Eisenach’ 
Barok - J.S. BACH en J.M. MOLTER 

 

ZATERDAG 29 april 2017 - 20:30 u. - St.-Martinus-kerk Oekene-Roeselare 
 

BACH (°1685) en MOLTER (°1696), beiden in Eisenach geboren en gingen naar hetzelfde gymnasium, 
maar bewandelden toch een heel ander pad. Terwijl Bach tijdens zijn moeilijke jeugd heel snel op 
eigen benen moest staan en tussen de begrafenissen door een fantastische componist werd, trok 
Molter naar Italië om daar in de leer te gaan bij onder andere Vivaldi, Albinoni, de gebroeders 
Marcello en Tartini en maakte zich de Italiaanse stijl eigen. Maar uiteindelijk werkten beiden vooral 
als kapelmeester in Duitsland weliswaar met andere stijlkenmerken door hun verschillende 
achtergrond. Hoewel ze chronologisch gezien niet ver van elkaar liggen, zit toch daar het groot 
verschil. Bach maakte een prachtige samenvatting van wat de barok inhield terwijl Molter de hele 
stilistische transformatie onderging van de laat-barok naar begin van het Weense classicisme. 

 
TICKET incl. evaluatiereceptie met de uitvoerders: €25 ADD / €20 mits reservatie –  
jonger dan 25j. in het kader van ‘Niet alleen Elvis Blijft bestaan’: €10 mits reservatie.  
 
RESERVEREN: €20/ticket (-25j. €10) op rekeningnr. vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116 
vermeld: ‘concert 29/04′. Overschrijven kan t.e.m. 25/04/2017, nadien reserveren per                               
e-post oekeneNV@live.be , op de valreep telefonisch 0475 23 98 01. 
Tickets worden klaargelegd aan de inkom. Ongenummerde plaatsen. 
  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Concept ‘OekeneNV’/org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

- ‘Oekene Inviteert’ Concertkalender 2017: OVERZICHT - Maak kennis met ons MECENAAT  

http://www.oekenenv.be/
https://oekenenv.files.wordpress.com/2014/09/oekene-inviteert-2017-concerkalender-versie-24-april.pdf
https://oekenenv.files.wordpress.com/2014/09/sponsoren-aanklikbaar3.pdf

