
Zondag 17.10.2021 - 17.00u Sint-Bavokerk

Quatuor Romantique o.l.v. Guido De Neve
Hasselaar Guido De Neve is een bĳ zonder 
virtuoos violist die ooit de omschrĳ ving ‘de 
nieuwe fakkeldrager van de Belgische 
vioolschool’ meekreeg. Hĳ  onderzoekt sinds 
enige tĳ d vioolspeeltechnieken uit de 19de eeuw. 
Zĳ n nieuw strĳ kkwartet Quatuor Romantique 
specialiseert zich in het uitvoeren van het 
romantische strĳ kkwartet repertoire op 
historische instrumenten.

Dankzĳ  darmsnaren (snaren vervaardigd uit 
dierlĳ ke darmen) en de speciale aandacht voor de historische uitvoeringspraktĳ ken eigen aan de 
romantiek brengt het Quatuor Romantique een unieke luisterervaring met werken van Schubert, 
Brahms en Schumann.

Ongehoord en passioneel.
Of met andere woorden... romantiek!

Viool: Guido de Neve en Pieter Jansen - Altviool: Sander Geerts - Cello: Didier Poskin

Zondag 14.11.2021 - 17.00u Sint-Bavokerk

Sigiswald, Sara & Marie Kuijken
Sigiswald Kuĳ ken is internationaal één van de 
meest vermaarde violisten en tevens oprichter 
van het internationaal bekende barokorkest 
La Petite Bande. Samen met zĳ n dochters nodigt 
hĳ  je uit voor een intiem koffi econcert in de 
Sint-Bavokerk.

Twee generaties Kuĳ ken brengen je in de ban 
van de schĳ nbaar geniale eenvoud van Mozarts 
beroemde vioolsonates. Ondanks een beperkt 
instrumentarium dringen zĳ n symfonieën in een 

notedop tot diep in je ziel. Less is more is het credo.

Pianoforte: Marie Kuĳ ken - Viool: Sigiswald Kuĳ ken - Altviool: Sara Kuĳ ken

Zondag 30.01.2022 - 17.00u Sint-Bavokerk

Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Schubert in het West-Vlaams

Fans van volkszanger Wannes Cappelle en 
liefhebbers van het repertoire van Schubert: 
verenig je! Want de eenvoud in de taal van 
Wannes en de toetsen van pianist Nicolas Callot 
gaan recht naar het hart. Beide heren komen 
al jaren bĳ  elkaar over de vloer. Ze mengen 
hun liefde voor Schubert in een intieme avond 
waarin moeilĳ ke Duitse teksten respectvol 
vertaald worden in de eenvoudige West-
Vlaamse moedertaal van Wannes.

Wannes Cappelle ken je als stuwende kracht en frontman van Het Zesde Metaal. Nummers als 
‘Ploegsteert’ en ‘Naar de wuppe’ staan ondertussen als onsterfelĳ ke Vlaamse klassieker in onze ziel 
gekerfd. Callot won verschillende wedstrĳ den, was laureaat van de International Johannes Brahms 
Competition in Oostenrĳ k en trad op met Antwerp Symphonic Orchestra onder leiding van Philippe 
Herreweghe. 
Beleef dit bĳ zonder project en luister hoe Cappelle en Callot het werk van Schubert met dichterlĳ ke 
vondsten en ontwapenende eerlĳ kheid naar hun hand zetten.

Zondag 06.03.2022 - 17.00u Sint-Bavokerk

Astrid Stockman 
Astrid Stockman houdt niet van covid. Tĳ dens 
het uurtje muziek dat ze brengt, is het voor 
haar dan ook erg belangrĳ k dat iedereen in het 
publiek die hele situatie even kan vergeten. 
Nochtans is het door je-weet-wel dat de 
sopraan in haar huiskamer kleine liedjes begon 
te spelen aan haar piano.

Na passages in de programma’s Vive la vie 
en Vive le vélo neemt ze jullie mee langs een 
bloemlezing van muziek die belangrĳ k was in 

haar leven of iets bĳ zonders betekend heeft. Verwacht je aan muziek van Gershwin, Satie en Hahn, 
maar ook van Mancini, Arlen, Elton John en Tom Waits.



Sint-Bavostraat 19 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

Abonnement
 (5 concerten)

€ 80
Standaardtarief

€ 18
Jongeren < 26 j

EU Disability Card
€ 11

Ticketreservatie
www.ccdeschakel.be

info@andredemedts.be
T. 056/67.32.70

Reserveren is sterk aangeraden.

De concerten vinden plaats
in de SINT-BAVOKERK

Sint-Baafs-Vĳ ve (Wielsbeke).

Abonnement

KOFFIEC     NCERTEN
Seizoen 2021 - 2022

Zondag 17.10.2021 – 17.00u

Quatuor Romantique 
Zondag 14.11.2021 – 17.00u

Sigiswald, Sara & Marie Kuijken
Zondag 30.01.2022 – 17.00u
Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Zondag 06.03.2022 – 17.00u
Astrid Stockman
Zondag 24.04.2022 – 17.00u
Bernard Baert

Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencentrum, gelegen in het 
rustieke decor van de oude Leievallei. Het huis is genoemd naar Vlaams schrijver 
en cultuurdrager André Demedts (1906-1992). Het André Demedtshuis bezit de 
ideale troeven om de bezoeker de schoonheid van cultuur en de rust van natuur 
te bieden. Het André Demedtsmuseum en de maandelijkse cultuur- en kunst-
tentoonstellingen zijn zeker een bezoekje waard. Toegang is gratis. 

Openingsuren: 
MAART – OKTOBER: zat- & zondag: 14 u – 18u
NOVEMBER – FEBRUARI: zat- & zondag: 14u – 17u
JULI – AUGUSTUS: dagelijks open: 14u – 19u30

Meer info: www.andredemedts.be – info@andredemedts.be - 056 67 32 70 C
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in samenwerking met

Zondag 24.04.2022 - 17.00u Sint-Bavokerk

Bernard Baert
Geboren en getogen Waregemnaar, Bernard 
Baert groeide op in een muzikale familie (zĳ n 
vader was directeur van de muziekacademie), 
en zĳ n eerste muzieklessen kreeg hĳ  aan 
de academie in zĳ n geboortestad. Nadien 
volgde hĳ  een opleiding aan het Koninklĳ k 
Conservatorium van Gent, waar hĳ  studeerde 
bĳ  Louis Pas en Claude Coppens voor piano, en 
Roland Coryn voor compositie. Ook behaalde 
hĳ  het hoger diploma en pedagogisch 
getuigschrift voor piano. Aanvullende 
zomercursussen voor piano volgden bĳ  Jean-
Claude Vanden Eynden, Daniel Blumenthal en 

Robert Groslot. Hĳ  ontving meerdere prĳ zen voor zĳ n composities, waaronder de SABAM-prĳ s 
voor zĳ n Woodwind Quintet (1994) en de Jef Van Hoof Prĳ s voor zĳ n pianotrio (1995).

Van 1987 tot 1997 was hĳ  docent schriftuur aan het Koninklĳ k Conservatorium van Gent en 
momenteel combineert hĳ  zĳ n fulltime lesopdracht in de Waregemse academie met componeren. 
Voor Baert is het componeren een zaak van uitwerken van muzikale processen, het structureren 
en ontwikkelen van puur muzikale ideeën. Hierbĳ  vertrekt hĳ  meestal van een emotie om zoveel 
mogelĳ k de luisteraar te verwonderen en te ontroeren. Voor dit overzichtsconcert verzamelt 
hĳ  heel wat bevriende muzikanten rond zich en samen brengen ze onder andere Epicurus een 
compositie voor strĳ korkest, een aantal van zĳ n sonates en zĳ n liedcyclus voor zang en piano.
Dat we het niet altĳ d ver moeten zoeken, bewĳ st dit beklĳ vend concert.

Nog meer Klassiek in CC De Schakel:

Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Claire Chevallier Woensdag 20.10.2021 - 20.00u 
Sohnarr Vrijdag 11.02.2022 - 20.00u 
Petite Fleur Orchestra met Marc Meersman Zaterdag 25.06.2022 - 20.00u 

in OC ‘t Klokhuis @ Beveren-Leie
*

*


