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Altijd op de hoogte
Nog meer informatie, over het aanbod in onze 
partnergemeenten, vind je in onze driemaan-
delijkse Gintergazet. Je kan dit magazine, maar 
ook onze erfgoedbrochures en deze Uniek 
Klassiek folder gemakkelijk en gratis aanvra-
gen door ons je naam en adresgegevens te 
bezorgen via communicatie@ginter.be.

September 2022 - Mei 2023

Uniek Klassiek
UiT in de regio

Unieke concerten, unieke locaties,  
dicht bij huis

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

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

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
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zondag 2 april 2023

Ensemble Isabella / Love and Melancholy /  
43ste Laurentiusconcert

 
Klassiek / Ensemble Isabella is 
gepassioneerd door middeleeuwse 
en renaissancemuziek. Op zondag 2 
april 2023 presenteert Isabella deze 
boeiende muziek via een rijk gevari-
eerd palet van stemmen en instru-
mentale kleuren (harpen, vedel, 
organetto en blokfluiten), waarbij 
ze haar uitvoeringspraktijk baseert 
op ijverig onderzoek. Het zorgvuldig 

ontworpen programma opent een venster naar de fascinerende middeleeuwse 
wereld en onthult de geschiedenis en de culturele context achter de muziek.

18 uur • Sint-Amanduskerk Bekegem • €12 vvk – €15 add • www.ichtegem.be • 
0496 76 43 45 • jonckheere.jan@skynet.be

zondag 14 mei 2023

Zemlinsky Quartet / Opening toeristisch seizoen

Klassiek / Voor de reeks 'Uniek Klassiek' werken de Gintergemeenten samen 
rond klassieke muziek. Fijne, kwalitatieve gezelschappen komen concerteren 
op vaak verrassende, kleinschalige locaties, weg van de 'klassieke' cultuurzaal.

Dit jaar komt het alom geprezen Tsjechische strijkkwartet 'Zemlinsky Quartet' 
naar Koekelare. Naast het behalen van vele prijzen op wedstrijden won Zemlinsky 
de eerste prijs op de Internationale Strijkkwartetcompetitie in Bordeaux in 
2010 wat wereldwijd als één van de belangrijkste en meest gerenommeerde 
wedstrijden wordt gezien. Het kwartet bestaat uit František Soucek en Petr 
Strížek op viool, Petr Holman op altviool en Vladimír Fortin op cello.

Na het concert klinken we op de beleefde schoonheid met een drankje en een 
hapje. Kortom: genieten van klassieke muziek in een speciale omgeving en 
unieke omstandigheden…

11 uur • Kerk De Mokker • € 15 • www.ticketwinkel.be/balluchon • 051 61 04 94 • 
cultuurentoerisme@koekelare.be
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zaterdag 16 oktober

Jan Swerts / Oud Zeer
 

Hedendaags klassiek / Jan Swerts, pianist, 
componist en songwriter, doolt wel vaker 
's nachts op kerkhoven rond. Hij houdt van 
de stilte, de herinneringen die boven de 
zerken zweven en van de confrontatie met 
de eindigheid. 'Oud Zeer' is een memento 
mori, waarin Jan Swerts ons herinnert aan 
het troostende feit dat we er weldra nooit 
meer zullen zijn.

19 uur • Begraafplaats Stiltepark De Warande, Warandestraat, Torhout • € 18 •  
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zaterdag 29 oktober

BL!NDMAN / Stylus Fantasticus

Hedendaags klassiek / 'Stylus Fantasticus', een muziekstijl uit de vroege barok 
werd gekenmerkt door een absolute vrijheid, wars van melodie, tekst en structuur, 
waarbij virtuoze improvisaties vaak tot complexe composities leidden. BL!NDMAN 
(in arrangement van Eric Sleichim) brengt de virtuositeit van de Stylus Fantasticus 
op eigenzinnige manier tot leven op sax en tubax. 

20 uur • Kapel st. Jozef, Bruggestraat 23, Torhout • € 18 • 
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zondag 30 oktober 

Il Gardellino Orchestra & sopraan  
Griet De Geyter / 42ste Laurentiusconcert

Barok / Op zondag 30 oktober 2022 zorgen Il Gardellino Orchestra en sopraan 
Griet De Geyter voor vurige barok met muziek van onder andere Johann Sebastian 
Bach, Vivaldi, Buxtehude, Händel en Fasch. Il Gardellino nam al muziek op samen 
met De Geyter onder het Passacaille label, wat hen lof bezorgde van de inter-
nationale pers en publiek.
 
18 uur • Sint-Amanduskerk Bekegem • €10 vvk – €12 add • www.ichtegem.be • 
0496 76 43 45 • jonckheere.jan@skynet.be

zondag 13 november

Meta Ensemble / Tegen de stroom in

Klassiek / Het Meta Ensemble met de unieke bezetting van saxofoon, altviool en 
harp, neemt je mee op een muzikale herontdekking en brengt een voorstelling 
met composities die baanbrekend waren voor de tijd waarin ze geschreven 
werden. Laat je meeslepen door deze mooie muziek en ontdek aan de hand van 
anekdotes wat deze muziek zo ongewoon en uniek maakt.

11 uur • Grote Kapel ten Walle, Bruggestraat 14, Torhout • € 14 • 
www.ccdebrouckere.be • 050 22 11 50 • ccdb@torhout.be

zondag 11 december

Florestan Bataillie / Repeat: minimal/maximal
 
Klassiek / Pianist 
Florestan Bataillie, 
leraar aan de Torhoutse 
Kunstacademie, brengt 
prachtige composities 
van Philip Glass en Erik 
Satie, aangevuld met 
eigen nieuwe compo-
sities. Florestan is een 
geboren verteller: alles 
wordt op bevattelijke en 
anekdotische wijze door 
de pianist aan elkaar 
gepraat om de brug te 
slaan tussen uitvoerder 
en luisteraar.
 
11 uur • Grote Kapel ten 
Walle, Bruggestraat 
14, Torhout • € 12 • 
www.ccdebrouckere.be •  
050 22 11 50 • 
ccdb@torhout.be

zondag 18 december

Blagovestkoor / kerstconcert

Klassiek concert / Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga werd opgericht eind 
jaren '80 met als doel het rijke erfgoed aan religieuze Russische muziek te 
vertolken. Hun naam ontleenden ze aan het oude Russische lemma voor 
'belletje' dat het begin van de eredienst aankondigt, of in figuurlijke betekenis 
'het goede nieuws' aankondigt. Voor dit concert werkt de dienst cultuur samen 
met het Davidsfonds Veldegem-Zedelgem.

17 uur • priorij van Bethanië • € 15 • https://www.zedelgem.be/tickets •  
050 288 330 • tickets@zedelgem.be

Nieuw seizoen Uniek Klassiek
Deze folder biedt een overzicht van het vijfde 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!
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