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Heinrich SCHÜTZ 
Op de kruising van renaissance en barok staat 
één man op eenzame hoogte in de 17e eeuwse 
Duitse muziek: Heinrich Schütz (1585-1672). 
Precies 100 jaar voor Bach laat hij het woord en 
de muziek op een ongeëvenaarde manier 
naadloos in elkaar overvloeien in een 
meesterlijke synthese van tradities. Zo ook in de 
Geistliche Chormusik of in het magistrale 
Schwanengesang, zijn allerlaatste compositie 
waarin de pracht de Venetiaanse meerkorigheid 
versmelt met Lutherse zeggingskracht! 
 

 

 

Sint-Maartensfeest 

OPUS ULTIMUM  -  HEINRICH SCHÜTZ 

Kamerkoor EL GRILLO o.l.v. Inge Bollaert  

met cappella begeleiding 

Vrijdag 11 nov. 2016  -  20 u. 

Sint-Maartenskerk Kortrijk 
 

TICKET: € 15 -  jonger dan 25j.: € 10 
 

Info dirigent, koor en componist: 
www.orgelkringkortrijk.com 

  

 

U wordt onze cultuurambassadeur! 

Dank om deze invitatie door te sturen.  

Verras Uw entourage door haar mee uit te nodigen. 

 
 

Org. vzw Collectief ‘De LINK’/concept ‘OekeneNV’ onder auspiciën van vzw Orgelkring Kortrijk 

http://www.orgelkringkortrijk.com/


Concerten in de reeks ‘Oekene Inviteert’   
 
 

-----------------------------   najaar 2016  ------------------------------ 
   
        
- MUZIEKSALON  -  info: 'MUZIEKSALON'   

                DONDERDAG 3 nov. 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 25j.: €10 ADD mits reservatie via oekeneNV@live.be.  

 
 

-----------------------------   voorjaar 2017  ---------------------------- 
 

- Nieuwjaarsconcert met symfonisch orkest  -  ZOND. 22 jan. 2017  -  11 u. 
    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 25j.: €10 ADD mits reservatie via oekeneNV@live.be. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

Reserveer tijdig door overschrijving op KBC-bankrekening van vzw Collectief ‘De 
LINK’: BE72 7310 3026 8116 - vermeld concertdatum + het aantal tickets + e-
postadres. 7 dagen voor het concert: enkel nog reserveren via oekeneNV@live.be 
op de valreep per tel.: 0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom - 
ongenummerde plaatsen. 

Info: www.oekeneNV.be 
________________________________________________________________________________________ 
 

Bezoek onze sponsoren door hun logo aan te klikken 
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