
 

DE NEGEN MUZEN V Z W  
 

APERITIEFCONCERTEN 
 
 
Beste muziekliefhebber 
 
Met genoegen stellen wij u ons uniek programma voor het nieuw concertseizoen 2013-2014 voor. 
 

De komende herfst- en winterperiode kunt u opnieuw genieten van een muzikaal aperitief op de 
vierde zondag van de maanden oktober, november, februari en maart (in januari zijn wij er  
even tussenuit) en dit telkens om 11 uur in de prachtige Sint-Donaaszaal of in één van de  
Burghzalen van het Crowne Plaza Hotel op de Burg te Brugge.   
 

Voor het concert, met aansluitend een geselecteerd aperitief en een lekker hapje, betaalt u  
15 euro aan de ingang of  13 euro in voorverkoop (*).   
Kinderen (tot en met 12 jaar) betalen 8 euro (aan de ingang).    
 

(*) Kaarten in voorverkoop kunnen bekomen worden bij muziekhandel Rombaux,   
     Mallebergplaats 13-15 te 8000 Brugge, tel: 050 33 25 75.  
 

Zondag 27/10/2013 - Oberon Strijkkwintet 
Dit professionele gezelschap, bestaande uit vijf enthousiaste muzikanten, speelt naast het  
klassieke repertoire ook eigen bewerkingen en composities.  Voor deze gelegenheid brengen 
Hendrik Ide (1ste viool), Nicolas De Cock (2de viool), Marijn Thissen (altviool),  
Liesbeth Engelen (cello) en Martje Hermans (contrabas) werk van Benjamin Britten,  
Nicolas De Cock en tangomuziek van o.m. Astor Piazzolla en Schostakovich. 
 
Zondag 24/11/2013 - Brant Quartet 

 

Met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar en reeds drie jaar kwartet-ervaring, beslisten  
Diede Verpoest (viool), Linde Verjans (viool), Jonathan Ponet (altviool) en Jef Permentier (cello) 
om, naast hun individuele instrumentopleidingen aan verschillende conservatoria, hun  
kwartetspel verder uit te bouwen.  Op het programma staat het Strijkkwartet Nr. 15 K. 421 in re 
klein van Mozart en het Strijkkwartet Nr. 8 in do klein Op. 110 van Shostakovich. 

 
Zondag 23/02/2014 - Duo Contrapunto   

 

Patrick Beuckels (fluit) en Alexander Makay (gitaar) vormen reeds verschillende jaren een 
muzikaal duo.  Hun repertoire beperkte zich eerst tot transcripties van Bach. 
Gaandeweg werd hun repertorium echter uitgebreid, met veel aandacht voor het gekozen 
instrumentarium.  Voor elke stijlperiode kiezen ze voor een ander dwarsfluittype, in 
overeenstemming met de historische context, steeds in dialoog met de klankrijkdom van de 
klassieke gitaar. 

 
Zondag 23/03/2014 - Duo klarinet-harp  

 

Een duorecital met Vlad Weverbergh (klarinet) en Eline Groslot (harp). 
Zij brengen niet 'alleen' prachtige duo's, maar ook zelden gehoord (solo)werk. 

 
 
We kijken alvast uit naar uw komst en wensen u veel luistergenot toe. 
 
 
Met muzikale groeten, 
 
 
 

De Negen Muzen. 
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