
- Voorjaarsconcert - 
 

Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ gaat verder op haar elan 
met laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd en professionele muziekvirtuozen 

  

Gun uzelf een topconcert en verras er uw entourage mee! 
__________________________ 

 

Tobias FELDMANN Quartet 
MOZART & SCHUMANN 

 

Voorprogramma: Jong Talent - M. Verstraeten, piano 
 

ZONDAG 5 april 2020 - 20:00 u. - St.-Martinuskerk Oekene-Roeselare 
 

‘Het jaar van de gebroken snaar’. Wat is er precies gebeurd? Pech voor Tobias Feldmann, topfavoriet van de 

Koningin Elisabethwedstrijd, toen hij diep in de snaren dook voor het tweede vioolconcerto van Béla Bartók. 

Bij het sologedeelte knapte de mi-snaar van zijn instrument. De Duitser gaf geen krimp. Hij reageerde met 

een gedecideerde choreografie, die ingestudeerd leek. Feldmann stapte op de concertmeester van het 

Nationaal Orkest af en ruilde in luttele seconden zijn onbruikbare Stradivarius met diens viool, een Vincenzo 

Panormo uit 1791. Om meteen de draad weer op te nemen en stoïcijns Bartóks springerige cadens af te 

werken. Bekijk HIER het voorval. 

 

        
 

 Tobias FELDMANN: viool – °Fulda (D) 1991 – 4de Koningin Elisabethwedstrijd (2015). 
 Boris KUSNEZOV: piano – °Moskou (RUS) 1985 – Is de vaste pianist van bariton Samuel Hasselhorn, winnaar 

Koningin Elisabethwedstrijd/zang 2018. Hij begeleide tevens de halve finalisten tijdens de selectie van de 
Koningin Elisabethwedstrijd/viool 2019. 

 Muriel RAZAVI: altviool – °Freiburg (D) 1992 – Amerikaanse en Perzische roots. Was academicus aan het 
Deutsches Symphonie Orchester Berlin (DSO). Ze nam deel aan internationale concerttournees onder leiding 
van Daniel Barenboim en speelde in de belangrijkste symfonieorkesten van Duitsland (NDR Orchestra 
Hamburg, Symfonie Orkest Berlijn, Munich Philharmonic, Frankfurt HR Symphony Orchestra). 

 Jakob STEPP: cello – °Stuttgart (D) 1991 – Hij was één van de 70 cellisten die geselecteerd werden om deel te 
nemen aan de liverondes van de Koningin Elisabethwedstrijd 2017. Onder die 70 cellisten bevinden zich een 
aantal eerdere laureaten-prijswinnaars. 

 
 

 TICKETPRIJS incl. receptie met de uitvoerders: mits reservatie €20. ADD: €25.  
Jonger dan 25j. in het kader van ‘Niet alleen Elvis Blijft bestaan’: €10 – vrijetijdspas €10. 

 RESERVEREN: vermelde ticketprijs storten op rekening van vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116, 
vermeld: 05/04 + aantal personen. Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de concertdatum, 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. 

 
____________________________________________________________________________________ 

Benefietconcert: org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ -  www.oekeneNV.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XnnOHwjiqGU&feature=youtu.be
https://oekenenv.wordpress.com/de-link/
http://www.oekenenv.be/

