zondag 19 december

Kerstconcert Blagovestkoor
Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga werd
opgericht eind de jaren '80 met als doel
het rijke erfgoed aan religieuze Russische
muziek te vertolken. De erkenning van dit
koor werd al gauw een feit, dankzij de vele
internationale festivals en muziekwedstrijden
waaraan ze deelnamen. In België zijn de
zangers graag geziene gasten.

17 uur • Priorij van Bethanië in Loppem • € 15 • www.zedelgem.be/tickets
050 28 83 30 • tickets@zedelgem.be (tickets vanaf 4/10)

zondag 27 maart

41e Laurentiusconcert: Alfama / De rijkste
klassiekers in een buitengewone bezetting
Bij het lenteconcert worden de mooiste
klassiekers voorgeschoteld en wel in heel
bijzondere compositie: strijkkwartet en
diatonische accordeon.
Het klassieke strijkkwartet Alfama en
soliste Anne Niepold serveren een klassieke
millefeuilletaart (Mozart, Mendelssohn,
Chostakovich) gegarneerd met een rijk
palet aan verkwikkende muziek van Brel,
Dalida, Henri Salvador, Charles Trénet. Een originele combinatie, nooit eerder
gehoord, nooit eerder gezien bij de Laurentiusconcerten in de kerk van Bekegem.
18 uur • Sint-Amanduskerk Bekegem • € 10 • www.uitinichtegem.be
0496 76 43 45 • cultuur@ichtegem.be

zondag 15 mei

Opening toeristisch seizoen
Elk jaar opent een klassiek ensemble het toeristische seizoen in Koekelare. Bij
mooi weer wordt het een aperitiefconcert op de unieke Brouwerijsite in het
hart van Koekelare. Bij minder goed weer wijken we uit naar Huis Proot of
Cultuurzaal De Balluchon.
11 uur • Brouwerijsite, Sint-Maartensplein 15B Koekelare
www.ticketwinkel.be/balluchon • 051 61 04 94 • cultuurentoerisme@koekelare.be

Zelf muziek spelen?
Wil je zelf graag (klassieke) muziek spelen, dan kun je in onze regio
terecht in de volgende academies of conservatoria:

Kunstacademie Torhout

Muziek, woord, beeld en dans
Oud Hospitaal Ten Walle
Bruggestraat 12, 8820 Torhout • 050 21 56 55
www.torhout.be/kunstacademie • secretariaatacademie@torhout.be

Uniek Klassiek
UiT in de regio
Unieke concerten, unieke locaties,
dicht bij huis

Kunstacademie Zedelgem

Muziek, woordkunst, dans, beeldende kunst
Diverse locaties verspreid over de deelgemeenten van Zedelgem.
050 21 56 55
kunstacademie@zedelgem.be
www.zedelgem.be/kunstacademie

STAP Kortemark

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Roeselare
Filiaal Kortemark voor Muziek en woord
Torhoutstraat 36, 8610 Kortemark • 0499 34 87 82
www.staproeselare.be/filiaal/kortemark • kortemark@staproeselare.be
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STAP Koekelare

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Roeselare
Filiaal Koekelare voor Muziek en woord
Sint-Jorisplein 1, 8680 Koekelare • 0499 28 94 84
www.staproeselare.be/filiaal/koekelare • koekelare@staproeselare.be

Conservatorium aan Zee
Filiaal Oudenburg
CC De Zuidpoort
Hoogstraat 17, 8460 Oudenburg • 059 70 70 08
www.conservatoriumaanzee.be • conservatorium@soo.be

Conservatorium aan Zee
Filiaal Gistel
OC Oud Stadhuis
Hoogstraat 1, 8470 Gistel • 059 27 81 95
www.conservatoriumaanzee.be • conservatorium.gistel@soo.be

Kunstacademie Jabbeke
VBS De Klimtoren - Jabbeke (muziek)
Kappelestraat 16
VBS De Wassenaard - Varsenare (muziek en woord)
Westernieuwweg 5
Permekeschool - Jabbeke (woord)
Varsenareweg 7c
050 33 43 3 • www.conservatorium-brugge.be
info@conservatorium-brugge.be

Vraag de Gintergazet!
Deze en veel meer info over het cultuur- en
vrijetijdsaanbod in de regio vind je drie keer per
jaar terug in de Gintergazet. Nog geen gratis
abonnement? Vraag er eenvoudig een aan door
je naam en adresgegevens te bezorgen via
info@ginter.be.

Colofon:
Verantwoordelijke uitgever: Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Ontwerp en druk: die Keure, Brugge
Ginter is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van Gistel,
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

van hier naar Ginter
www.ginter.be

UNIEK
KLAS SIEK
UNIEKE
CONCERTEN

zondag 31 oktober

zondag 7 november

40e Laurentiusconcert: Incensum / In Memoriam

Firgun Ensemble / Aperitiefconcert

UNIEKE
LOCATIES

Nieuw seizoen “Uniek Klassiek”
Deze folder biedt een overzicht van het vierde seizoen klassieke concerten
in de regio onder de noemer “Uniek Klassiek”.
Concerten met dit label staan voor kleinschalige, hoogstaande klassieke
voorstellingen op verrassende en unieke locaties, wat de beleving nog
intenser maakt.
Dit aanbod is warm aanbevolen voor de muzikale fijnproever, maar ook
voor de nieuwsgierige ontdekker die de wereld van de klassieke muziek
op een laagdrempelige manier beter wil leren kennen.
Na elk concert klinken we op zo veel schoonheid met een drankje en een
hapje. Kortom: genieten van klassieke muziek in een speciale setting en
unieke omstandigheden!

Het vocaal ensemble Incensum brengt met In Memoriam een ingetogen eer
betoon aan geliefden, familieleden en vrienden die er niet meer zijn, al dan niet
slachtoffer van corona.
Zeven mannenstemmen met een stevige reputatie in het a capella genre laten
u stilstaan bij de broosheid en de vergankelijkheid van ons aardse bestaan, maar
dompelen u evengoed onder in de rijke vocale muziek uit onze Lage Landen, dit
geheel in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.
18 uur • Sint-Amanduskerk Bekegem • € 10 • uitsluitend in voorverkoop
www.uitinichtegem.be • 0496 76 43 45 • cultuur@ichtegem.be

zaterdag 12 september

maandag 1 november

Het Van Peteghemorgel en
klavecimbel in Moere beluisteren…

Reveil

Op zaterdag 12 september vormt het jaarlijks
concert met orgel en klavecimbel het hoogte
punt van een interessant orgelweekend
naar aanleiding van Open Monumentendag.
Antoine Tronquo en Dieter Van Handenhoven
zijn de solisten die beurtelings de instrumen
ten bespelen.
20.15 uur • Tickets en info: Toon Beelaerts
0474 65 38 59 • toonbeelaerts@gmail.com
Sint-Niklaaskerk Provincieweg Moere – Gistel
Vrienden van het Van Peteghemorgel
i.s.m. cultuur Gistel

vrijdag 24 september

Galaconcert: Nathalie Denyft en
het Vlaams Muziek Theater
De uit Kortemark afkomstige sopraan Nathalie
Denyft en Bariton Marco Bakker brengen
samen met pianist Jan Debel een gevarieerd
programma met de mooiste melodieën en
aria's uit opera, operette en musical.
20 uur • Sint Bartholomeuskerk,
Kortemark • Organisatie: Walter Denyft
i.s.m. Cultuurdienst Kortemark
Tickets via walter.denyft@skynet.be
of 051 56 81 93 • € 20

Firgun Ensemble is een kamermuziekgroep met studenten/vrienden van de
koninklijke conservatoria van Antwerpen en Brussel. Ze specialiseren zich in
het repertoire voor klarinet en strijkkwartet. 'Firgun' is een onvertaalbaar
woord uit het Hebreeuws en betekent zoveel als: 'Blij zijn om het geluk dat
een ander te beurt valt.'.
Op het programma staan werken van Glazunov, Mozart, Swerts en Stanford.
11 uur • Grote Kapel Ten Walle • € 16 • www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50
ccdb@torhout.be

zaterdag 20 november

Koekelare
Meer en meer mensen hebben er behoefte aan om meer
te doen op 1 november dan een bloem neer te leggen. In de
wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar
een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van
een gemeente vormen. Klassieke muzikanten uit de regio en
leerlingen van STAP Koekelare verklanken deze verhalen in
woord en muziek.
17 uur • Begraafplaats de Warande, Galgestraat Koekelare • gratis • 051 61 04 94
cultuurentoerisme@koekelare.be • inschrijven op www.koekelare.be/reveil

Gistel
Bij Reveil is de begraafplaats geen kille plek, maar brengt mensen dicht bijeen.
Een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente vormen.
Tussen 14 en 17u luisteren verschillende klassiek muzikanten de begraafplaats op.
Begraafplaats de Warande Galgestraat Gistel • gratis
Info: 059 27 98 71 - zomerloos@gistel.be • www.gistel.be

Zedelgem
Zedelgem is één van de vele gemeenten die jaarlijks een lokale begraafplaats op
1 november onderdompelt in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en
lokale levensverhalen. Met het diepste respect voor elke overtuiging, wil zo ook de
gemeente Zedelgem mee de (r)evolutie ondersteunen naar een warme rouwcultuur
en een eerbetoon brengen aan haar overledenen.
17u • Priorij van Bethanië • Gratis • vooraf inschrijven noodzakelijk:
www.zedelgem.be/tickets • 050/288330 • tickets@zedelgem.be (vanaf 4/10)

P.S. It's all Music
Piet Jozef Swerts en Ataneres Ensemble
De componist-pianist uit
Jabbeke wenste in 2020 zijn
60ste verjaardag met een
concert in eigen gemeente
te vieren. Hopelijk lukt het dit
jaar! Samen met het strijkers
ensemble Ataneres brengen
ze werken van talrijke bekende
meesters zoals Beethoven,
Chopin, Debussy, Satie, Soler,
als van Swerts zelf. Mis dit uniek
concert niet en boek je tickets.
Organisatie gemeente Jabbeke,
Davidsfonds Jabbeke en
cultuurraad.
19 uur • Vrije Tijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40 • VVK € 25 - € 20
reservaties.jabbeke.be • 050 81 02 11 • cultuur@jabbeke.be

