
Zondag 13.11.2022 - 17.00u € 20 (standaard) € 11 (< 26 j. & EU Disability)

Collectif Arsys - Belle Epoque
Sint-Baafs-Vĳ ve in de ban van de saxofoon 

Als opwarmer komt het Sax Choir van de 
Waregemse academie het concert openen. Daarna 
kan je je laten meevoeren naar het gouden tĳ dperk 
van de belle époque. 
De vier topmuzikanten van het Collectif Arsys zĳ n 
gedreven door de nieuwsgierigheid naar een nieuw 
muzikaal universum. De saxofoon is als het ware 
het onderzoeksobject van het collectief. Het heeft 
daarbĳ  aandacht voor timbre, stĳ l en speeltechniek.
Ervaar hoe de musici — die hun strepen verdienen
in o.a. de muziekkapel van de Belgische Defensie  —
de grenzen van hun instrument trachten te 
verleggen en elke compositie zo adequaat mogelĳ k 

vertolken. Gepassioneerd door transcriptie — of het nu klavierrepertoire (Debussy) of strĳ kkwartet 
is (Stravinsky) — houdt het collectief ervan nieuwe perspectieven te bieden op het œuvre. Ze 
vertrekken hierbĳ  altĳ d vanuit een onbevangen, eerlĳ ke interpretatie, ontstaan uit een onderzoek 
rond de mogelĳ kheden van de saxofoon.

Credits: Sopraansaxofoon: Paul-Hugo Chartier • Altsaxofoon: Gema Fernandez Arévalo
Tenorsaxofoon: Kristof Kerremans • Baritonsaxofoon: Jérémie David                 www.collectif-arsys.eu

Zondag 04.12.2022 - 17.00u € 25 (standaard) € 23 (< 26 j. & EU Disability)

Wim Mertens - Solo
Componist, musicoloog, muzikant en zanger 
Wim Mertens is de afgelopen decennia tot 
een internationaal begrip uitgegroeid. Hĳ  wist 
concertzalen te vullen in Europa, Noord- en 
Centraal-Amerika, Japan, Thailand, Rusland en 
stopt nu ter ere van zĳ n 40-jarige carrière in 
Sint-Baafs-Vĳ ve.
Mertens’ naam doet bĳ  iedereen ongetwĳ feld een 
belletje rinkelen. Zĳ n muziek wordt door de fi lm-, 
theater-, dans-, reclame-, televisie- en radiowereld 
gretig opgepikt en veroverde op die manier de 
harten van een breed publiek. Denk maar aan 
‘Struggle for pleasure’, ‘Often a bird’, ‘Iris’, en ‘Close 

cover’. Mertens neemt je in de Sint-Bavokerk mee op reis doorheen de tĳ d. Van het hedendaagse 
Brussel, over het oude Rome tot het antieke Griekenland voert hĳ  je mee doorheen een subtiele 
mozaïek aan emoties!

Credits: Piano en stem: Wim Mertens                                                                        www.wimmertens.com

Zondag 22.01.2023 - 17.00u € 20 (standaard) € 18 (< 26 j. & EU Disability)

Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Mozart in het West-Vlaams

Wie Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde 
Metaal en pianist Nicolas Callot het afgelopen 
jaar een selectie liederen van Schubert zag 
brengen in de Sint-Bavokerk kan het beamen: 
het smaakte naar meer. De eenvoud in de taal 
van Wannes en de toetsen van pianist Nicolas 
gingen recht naar het hart.
Voor hun volgende project blĳ ven ze in Wenen, 
maar duiken verder de geschiedenis in: dit keer 
pakken ze liederen van Wolfgang Amadeus 
Mozart aan. Maar Cappelle en Callot gaan niet 
zomaar voor hetzelfde trucje. Zoals Mozart 
de teksten van grote dichters als Goethe 

durfde aanpassen aan de muziek, zet Wannes de liederen waar nodig naar zĳ n hand en blĳ ven de 
West-Vlaamse teksten spreken voor een hedendaagse luisteraar. In de intieme setting van de kerk in 
Sint-Baafs-Vĳ ve, begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlĳ k op een pianoforte uit eigen collectie.

Zondag 05.03.2023 - 17.00u € 18 (standaard) € 11 (< 26 j. & EU Disability)

Trio Aries - Awakening
Straffe vingers, geweldige ideeën, excellente  vibe: kamermuziek 3.0 

Trio Aries, dat zĳ n pianist Wouter Valvekens, 
violiste Alice Van Leuven en cellist Paul Heyman, 
stelt hun debuutcd Awakening voor in 
Sint-Baafs-Vĳ ve. De carrière van het ensemble 
nam hoge vlucht toen het in 2020 de prestigieuze 
Supernova Kamermuziekwedstrĳ d won, 
georganiseerd door de nationale radio in België.
Aries is de Latĳ nse naam van het sterrenbeeld 
van de ram. De leden van het trio zĳ n namelĳ k 
niet bang om hun jonge en frisse ideeën over 
muziek met volle energie op je los te laten. Ze 
gebruiken daarvoor een breed repertoire, van 
klassiek tot hedendaags. Het verhaal van de 
componist krĳ gt extra expressie doorheen hun 

zoektocht naar verschillende elementen waaronder de groove, de synthese tussen klankkleur en 
timing, die eigen is aan elk muziekstuk.
Op dit koffi econcert zal je je geen milliseconde vervelen, want ze leggen de muziek van 
Scriabin, Suk, Schubert en Mendelssohn, als met een luizenkammetje, noot voor noot in een 
artistieke krul.

Credits: Piano: Wouter Valvekens • Viool: Alice Van Leuven • Cello: Paul Heyman www.trioaries.com



Sint-Bavostraat 19 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

Standaardtarief
€ 18 - € 25 

Jongeren < 26 j
EU Disability Card

€ 11 - € 23

Ticketreservatie
www.ccdeschakel.be

info@andredemedts.be
T. 056/67.32.70

Reserveren is sterk aangeraden.

Alle concerten vinden plaats
in de SINT-BAVOKERK

Sint-Baafs-Vĳ ve (Wielsbeke).

KOFFIEC     NCERTEN
Seizoen 2022 - 2023

Zondag 13.11.2022 – 17.00u

Collectif Arsys - Belle Epoque 

Zondag 04.12.2022 – 17.00u

Wim Mertens - Solo

Zondag 22.01.2023 – 17.00u

Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Mozart in het West-Vlaams

Zondag 05.03.2023 – 17.00u

Trio Aries - Awakening

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 Demedts-
huis 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 kunsttentoonstellingen 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 – 19u

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

Nog meer muziek in de Sint-Bavokerk: 

Zondag 05.02.2023 - 17.00u € 20 (standaard) € 11 (< 26 j.) 

Sväng - Folk
Een adembenemende harmonica-aanval uit Finland 

Sväng affi cheert zichzelf als harmonicakwartet. 
Met een knipoog, want de Finse groep klinkt 
eerder als een volledig orkest met alleen maar 
… mondharmonica’s. 
Het ‘kleine’ instrument blĳ kt bĳ  Sväng de basis 
van onbegrensde (swingende) mogelĳ kheden. 
De grooves van de zeldzame Harmonetta-
harmonica gecombineerd met laagfrequente 
basharmonica zĳ n essentiële componenten van 
het kenmerkende geluid van de band.
Met Balkanritmes en -melodieën, swingende 
ragtime, sombere tango’s, wereldmuziek 
met een Scandinavische signatuur en wilde 

improvisaties is Sväng waarschĳ nlĳ k ‘s werelds beste mondharmonica-act die verrast en bekoort. 
Met hun melodieus, hĳ gend en bĳ  momenten roesverwekkend geluid slepen ze je mee in een
onstuimige, opzwepende en onweerstaanbare folknamiddag.


