
Rachmaninoff 3-daagse  
H. Godelievekerk, Honzebroekstraat 19, Roeselare 

     

o Dag 1: Rachmaninoff solopianoconcert met Timur SERGEYENIA 
o Dag 2: Open repetitie Piano Concerto RACHMANINOFF nummer 3 
o Dag 3: Hoofdprogramma Piano Concerto RACHMANINOFF nummer 3.  

Pianist: Vitaly SAMOSHKO, winnaar Koningin Elisabethwedstrijd toen met Rachmaninoff 3 
 

 LUISTERMOMENT 
 

Rachmaninoffs 3de pianoconcert geldt als een van de meest succesvolle werken uit zijn oeuvre. Het wordt 
beschouwd als een van de moeilijkste werken uit de gehele pianoliteratuur en geldt daarom als een uitdaging 
voor vele professionele pianisten. Deze van de pianist bijzonder veeleisende compositie staat daarom op het 
programma van de bekendste concoursen en steevast in de finaleweek van de Koningin Elisabethwedstrijd. 
 

Symfonisch orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric LEDERHANDLER. 
 

PROGRAMMA: 

   - VRIJDAG 22 april 2022 - 20u00: Rachmaninoff solopianoconcert: INFO. Pianist: Timur SERGEYENIA. 
 €15 incl. receptie met de pianist - min 25j. & vrijetijdspas €7 

  - ZATERDAG 23 april 2022: 18u30 - 20u00 - speciaal voor de jeugd, open repetitie Rachmaninoff nr 3   
€10 - min 25j. & vrijetijdspas: €5. 

 Tijdens stiltemomenten: binnenkomen en verlaten van de kerk mogelijk. 
  - ZONDAG 24 april 2022: €29 incl. evaluatie-receptie met de uitvoerders (min 25j. & vrijetijdspas: €14) 
 

   
  

- 20u00: panelgesprek met Michel WUYTS en Fred BROUWERS. 
- 20u30: voorprogramma - symfonisch orkest - Beethoven - Ouv. Leonore III 
- 20u50: concerto Rachmaninoff nr 3 - pianist: Vitaly SAMOSHKO, winnaar Koningin  
   Elisabethwedstrijd met symfonisch orkest - interview Vitaly SAMOSHKO door Fred BROUWERS. 
- 21u35 evaluatiereceptie met panelgasten en musici. 

 

RESERVEREN:  
vermelde ticketprijs storten op bankrekeningnummer van vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116, 
vermeld: de evenementdatum ’22.04' of/en ’23.04' of/en ‘24/04’ + aantal personen + e-adres’.  
Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de datum, nadien reserveren per e-post oekeneNV@live.be,  
op de valreep een berichtje naar 0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom. 
 

 

    
              __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   ‘Oekene Inviteert’ - t.v.v. & org. vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ibx67RyOzOw&list=RDibx67RyOzOw&start_radio=1
https://oekenenv.files.wordpress.com/2019/11/c.v.-nuove-musiche-o.l.v.-eric-lederhandler-korte-versie.pdf
https://oekenenv.files.wordpress.com/2021/11/oekene-inviteert-2022-rachmaninoff-soloconcert-timur-sergeyenia.pdf
https://oekenenv.files.wordpress.com/2021/11/cv-timur-sergeyenia-8.11.2021.pdf
https://oekenenv.files.wordpress.com/2020/09/oekene-inviteert-2019-jubileumconcerten-webstek-info-michel-wuyts.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Brouwers
https://groepdriemo.be/
https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/
https://www.dehazelaarizegem.be/

