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PAGANINI & MUSICA GLORIA   
in concert 

 

‘Oekene inviteert’ jong talent - U jureert 

Is Oekene klein als dorp, het is inmiddels des te meer bekend omwille van zijn klassieke topconcerten 

veelal met laureaten van de Koningin Elsabethwedstrijd. Deze podiumbekendheid gunt de organisatie 

‘OekeneNV’ ook aan jong virtuoos potentieel. Uw waardering kan u na het concert laten blijken door een 

vrije bijdrage. De evaluatiereceptie is er om elkaars oordeel te toetsen.   

Beniamino PAGANINI (°1994), een absoluut veelzijdig natuurtalent!  

Van jongs af aan gepassioneerd door oude muziek (vooral 1500 - 1800) begon hij aan het Brugs 

conservatorium. Als 16-jarig talent volgde hij aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel zijn traverso-

studie bij de meest bekende meesters als Barthold Kuijken en Frank Theuns en klavecimbelstudie bij 

Frédérick Haas. Hij volgde masterclasses bij Nicolas Achten, Patrick Beuckels, Kate Clark, Jan De Winne, 

Martin Erhardt, Lorenzo Ghielmi, Meno Van Delft en Kris Verhelst.  

Beniamino beoogt een eigen visie op de hedendaagse uitvoering van oude muziek. Hiertoe verdiept hij 

zich in de historische uitvoeringspraktijk, studeert hij musicologie aan de KU Leuven en neemt hij 

enthousiast elke kans om originele historische instrumenten te bespelen, ook het orgel.  

Hij ontving onder meer eerste prijzen op de wedstrijd ‘Belfius Classics’ voor traverso en klavecimbel. Met 

traverso bereikte hij op 19-jarige leeftijd de halve finale op de Internationale Wedstrijd Musica Antiqua 

Brugge.  

Familie van de 19e-eeuwse grootmeester?  

De vader van Beniamino is Italiaan. Een familielid heeft geprobeerd om de genealogie te reconstrueren 

maar is daar niet in geslaagd omdat er te veel bronnen verloren zijn gegaan tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Dus het mysterie blijft.  

 

Musica Gloria  

werd in 2006 in Brugge opgericht door (de toen 12-jarige) Beniamino Paganini. Dit muziek ensemble en 

koor bestond uit een 20-tal enthousiaste kinderen en jongeren die met sfeervolle barokke kerstconcerten 

- gebaseerd op oude Vlaamse en Nederlandstalige kerstliederen - de harten van jong en oud veroverden.  

Musica Gloria is momenteel in volle ontwikkeling in haar streven naar een plaats in het internationale 

concertlandschap. Het vormen van een kern van professionele musici die sterk op mekaar zijn ingespeeld 

en die alle belangrijke kamermuziekinstrumenten uit de eerste helft van de 18e eeuw vertegenwoordigt 

staat nu centraal. In 2014 werd het ensemble geselecteerd om de befaamde Fringe-concerten op het 

festival Musica Antiqua in Brugge en het Oude Muziek Festival Utrecht te spelen. 

 

Concert PAGANINI & MUSICA GLORIA 

Op het programma staan de componisten Nivers, Rameau, Couperin, Blavet, Telemann en CPE Bach.  

- Waar? St-Martinus-kerk Oekene-Roeselare 

- Wanneer? vrijdag 14 nov. 20:30 u. 

- Ticket: vrije bijdrage incl. evaluatiereceptie.   

- Programma-info: http://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/  
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