- UITNODIGING -

ORTHODOX KOOR
BLAGOVEST
Riga - Letland
met o.a. werken van
Arvo PÄRT & Sergej RACHMANINOV
Het 22 koppig Orthodox koor Blagovest o.l.v. Alexander Brandav uit de Letse hoofdstad Riga vertolkt als
geen ander de speciale meerstemmigheid, typerend voor de muziek in de Baltische staten. Meditatieve,
haast etherische hemelse muziek die de Let geholpen zijn ziel te bewaren tegen de geselingen van de
geschiedenis. Het Baltische koorleven is een hype waarbij de oude transcendente waarheden altijd aanwezig
bleven, al was het bijvoorbeeld achter een ijzeren gordijn, de gedoogde en geaccepteerde folklore. Het postminimalisme in het werk van Arvo Pärt met schijnbaar eenvoudige harmonieën wijkt daar niet van af.
Daarnaast brengt het koor ook Sergej Rachmanonov, als componist de voortzetter van de Russische
romantiek.
zondag 18 maart 2018 - 17.00 u
PATERSKERK - Patersdreef TIELT
parking achter de kerk einde Patersdreef
LUISTERMOMENT: klik HIER
PROGRAMMA: klik HIER
TICKETS:
- €20 mits reservatie & €25 aan de deur
- jonger dan 25j. in het kader van 'Niet alleen Elvis Blijft bestaan' & vrijetijdspas: €10
RESERVEREN:
€20/ticket (-25j. & vrijetijdspas: €10) op rekeningnr. van vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116
vermeld: ‘concert 18/03′. Overschrijven kan t.e.m. 14/03/2018, nadien reserveren per e-post
oekeneNV@live.be , op de valreep een berichtje naar 0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de
inkom. Ongenummerde plaatsen.
______________________________________________________________________

vzw Collectief 'De LINK' - www.oekeneNV.be i.s.m. HUIS TABOR

tevens welkom op volgende concerten
_______________________

- VRIJDAG 13 april 2018 - 20:00 u. - Cultuurkapel ‘De Schaduw’ Wezestr. 32, 8850 Ardooie

Michaïl BEZVERKHNY (viool) winnaar Koningin Elisabethwedstrijd & Timur SERGEYENIA (piano)
Boeking & programma-info: klik op Cultuurkapel de Schaduw.
_______________________

- DONDERDAG 19 april 2018 - 20:00 u. - St.-Martinus-kerk Oekene-Roeselare
‘Van Bach tot Mozart’
17 koppig instrumentaal ensemble MUSICA GLORIA o.l.v. Beniamino Paganini
met 4 topsolisten

INFO
_______________________

- Dank aan het MECENAAT -

