
‘Salon des Amis’  
- Haal een winnaar Koningin Elisabethwedstrijd in uw huiskamer - 
Sinds de kleinste Roeselaarse deelgemeente Oekene klassieke concerten inricht zijn nogal 
wat muzikanten verknocht aan de akoestiek van het pittoreske Sint-Martinuskerkje. Niet 
zelden komen ze terug om er te repeteren en voor opnames. Vandaar de hechte 
broederband tussen de lokale cultuurwerking OekeneNV en violist Mickhaïl BEZVERKHNY die 
geleid heeft tot het project ‘Salon des Amis’ om klassieke muziek te promoten tot in de 
huiskamer. 
 

‘Salon des Amis’ - klassiek voor iedereen  
De bedoeling van dit project is om dé topwerken uit het ernstige klassieke muziekrepertoire, daarom niet de 
meest populaire, direct toegankelijk te maken voor het brede publiek. In tegenstelling tot grote 
concertzalen, die soms nogal wat drempelvrees wekken, wordt gekozen voor kleine zaaltjes, in dit geval 
huiskamers, waar men direct contact voelt met de mens-muzikant. Men merkt het parelend zweet op het 
voorhoofd van de virtuoos die nog meer passioneel gedreven wordt gezien de interactie met het publiek. 
Interessant is dat bij ieder concert de componist en het opgevoerd werk worden toegelicht en men 
aansluitend ongedwongen kan toasten met de uitvoerder. Dus helemaal geen stroef gedoe ondanks dat het 
ernstige klassieke muziek betreft zoals van Bach, Vivaldi, Beethoven, Saint-Saëns e.d. 
 

     
 
Vioolvirtuoos Mickhaïl BEZVERKHNY 

Mickhaïl BEZVERKHNY (Leningrad °1947), Micha in de omgang, was winnaar van verschillende topconcours 
zoals de Koningin Elisabethwedstrijd. Als dirigent-componist haalde hij de eerste prijs v.h. het filmfestival 
van Valence. Hij maakte opnames voor o.a. Melodya en Deutsche Grammophon. Zijn stijl is onbedwingbaar 
Russisch met beklemmende viooltechnieken, soms passioneel doorspekt met subtiele csárdás-facetten. Zijn 
muziek noch zijn leven zijn te vatten in een stramien. Telkens bevrijdt en verdiept hij zich door zijn spontane 
originele interpretatieve kracht. Hij kan dit omdat hij technisch virtuoos is. Enkele markante componisten 
waar hij contact mee had zijn Dimitri Sjostakovitsj en Aram Khachaturian. In het Russische muzieklandschap 
wordt hij nog steeds aanzien als een icoon. 
Verras uw vrienden met een huisconcert 
De organisatie is simpel. U hebt plaats voor een dertigtal stoelen, dan is dit ideaal voor een knus optreden. 
Hebt U niet voldoende stoelen, dan vraagt u dat iedere genodigde een stoel meebrengt. Uiteraard een 
belletje vooraf naar de cultuurwerking OekeneNV om een datum te bepalen en om alles door te nemen. 
Deze organisatie zorgt ook voor een pittig ambachtelijk degustatiebiertje dat inbegrepen is in de vrije 
bijdrage die nadien gevraagd wordt aan de genodigden. Vlug boeken is de boodschap daar Micha eind juli 
terug zijn wereldtournée hervat.  
 

‘Salon des Amis’, een concept van OekeneNV/org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ 
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