
 

Peter Pázmány en Kurt Van Eeghem  
Orgelfestival 
24 september 2021 | Onze-Lieve-Vrouwkerk 
Sint-Niklaas  

 

Programma   

1. Amsterdam 

2. Grand Jacques 

3. La lumière jaillira 

  

4. Rosa 

5. La valse a mille temps 

6. Les bigots 

  

7. Sur la place 

8. Le plat pays 

9. Les Flamandes 

  

10. Ne me quitte pas 

11. Quand on n'a que l'amour 

12. Voir un ami pleurer 

 
Bio’s 
Peter Pázmány  

Pázmány is een bijzonder veelzijdig muzikant, niet enkel als organist maar ook als componist en 
uitvoerder. Hij heeft niet alleen veel ervaring in het lichtere genre maar ook met Brel. Daardoor 
is hij een gedroomde vervanger voor de Franse organist Frédéric Lamantia die omwille van 
gezondheidsproblemen van een familielid niet naar België kon afzakken.  

"Working with Peter is a moment of growth and musical exchange." 
(Diego Ceruti, Italiaanse zanger en dirigent) 

Peter Pázmány studeerde orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven. Daarnaast volgde hij nog 
piano, inleiding tot de compositie en koordirectie. Vervolgens studeerde hij jazzcompositie en -
arrangement aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. 

Hij dirigeert het koor Sine Nomine (Lier) en bij gelegenheid ook andere instrumentale 
ensembles zoals Generation Alphabet.  



Daarnaast geeft hij geregeld soloconcerten, speelt hij mee in verschillende bands en engageert 
hij zich voor tal van cross-over projecten en originele concerten. 

Recentelijk werd zijn koorwerk 'Le soleil éclipsé' (tekst G. Van Riel) door het Vlaams Radiokoor 
op cd gezet in het kader van de World Choir Games 2020 (2021). Sinds kort is zijn EP 'First 
Impression Recordings' online te beluisteren, een momentopname van 6 van zijn pianowerken 
die terug te vinden is via www.peterpazmany.be.  

 

Kurt Van Eeghem 

Van Eeghem volgde een opleiding aan Studio Herman Teirlinck en aan de Theaterschool 
Amsterdam. Vanaf 1975 speelde hij bij verschillende gezelschappen, en ook met zijn eigen 
ensemble ‘Het ei’. 

Hij begon zijn televisiecarrière in 1980 met het muziekprogramma ‘Hitring’ als zijn toenmalige 
alter ego: de dandy Raphaël Goossens. Dat programma werd toen bekroond met de ‘HA!’ van 
Humo. 

In 1984 presenteerde hij de quiz ‘Namen Noemen’ en later het comedyprogramma ‘Kurtoisie’, 
waarin hij zich als het typetje Hilaire Sfeermaeckers profileerde als etiquette-kenner. Ook 
speelde hij vaak komische sketches waarbij hij koning Boudewijn imiteerde. In 1990 werd hij de 
nieuwe presentator van de quiz ‘De drie wijzen’.  

Later presenteerde hij het radioprogramma ‘Heldenmoed’ op Radio 1, en tot juni 2007 
presenteerde hij ‘Het Salon’ op Radio 1. Af en toe zat hij in het panel van de satirische show ‘De 
Rechtvaardige Rechters’. In 2016 presenteerde hij in Iedereen beroemd een taalrubriek, ‘De 
Scherpslijper’.  

In september 2017 moest hij als 65-jarige ambtenaar op pensioen. 
 
 

Meer klassiek dit seizoen: 

* zondag 7 nov 2021:   Zefiro Torna – Balsam (Paterskerk) 
* donderdag 9 dec 2021:  Wim Mertens – Inescapable Tour (Stadsschouwburg) 
* dinsdag 8 feb 2022:   Het Collectief – Revue Syndicale Trimestrielle (De Casino)  
* zondag 20 feb 2022:   Goeyvaerts String Trio e.a. – Passages IX (SteM) 
* 18 t.e.m. 20 mrt 2022:  Pianofest – diverse concerten (Paterskerk en Stadsschouwburg) 
* zondag 22 mei 2022:  Arte Amanti – Internationaal Kamermuziekfestival (Paterskerk)  
 

 

 

 

 
  

 

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.ne/programmablad  

http://www.peterpazmany.be/

