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Dmytro
Sukhovienko en
stadsgenoten

Concert voor
Oekraïne
MET:

Dmytro Sukhovienko / Joanna Vlaeminck + Emelie De
Bruyne /  Victoria De Roeck / Henri De Roeck   +   Isabelle
Van Iseghem  /   Sofiia Dubii  /   Wannes D'Haese



Concert voor Oekraïne
Ten voordele van een ziekenhuis in Kyiv, Oekraïne stellen Dmytro
Sukhovienko en d'Academie Podium een avondvullend
programma samen.

Carl Bohm - Perpetuum mobile
Joe Hisaishi - Merry Go Round of life uit Howl’s moving castle N.4
Michael McLean - Czardas voor 3 violen
Oekraïens traditioneel lied “Pustyt do khaty koliaduvaty”.

Franz Schubert - Allegro Moderato uit Sonate in A 
Frédéric Chopin - Scherzo n.2 op.31

Robert Schuman - Fantasiestücke op.73
Zart und mit Ausdruck - Lebhaft, leicht - Rasch und mit Feuer

Borys Lyatoshynsky - Preludes op.38 N.1 en 3.
Franz Liszt - Grand étude de Paganini “La Campanella” N.3

Myroslav Skoryk (1938-2020) - Moonlight Sonata
uit “Jazz parafrases van Beethoven’s werken”

Myroslav Skoryk - Melodie van muziek naar film "De hoge pass"

Ludwig van Beethoven - Allegro assai uit Pianosonate N.23 in f
Valentyn Silvestrov (1937) - “Een moment van Haydn” (2010)
Mykola Kolessa (1903-2006) - Prelude “Hutsulsky”
Franz Liszt – Transcendental Étude No. 4 "Mazepa"

Pauze

Joanna Vlaeminck, Emelie De Bruyne en leerlingen
van vioolschool “Fiegeletje”

Victoria De Roeck, piano

Henri De Roeck, klarinet / Isabelle Van Iseghem, piano

Sofiia Dubii, piano / Dmytro Sukhovienko, piano

Joanna Vlaeminck, viool / Dmytro Sukhovienko, piano

Dmytro Sukhovienko, piano

Sofiia Dubii, piano

Wannes D'Haese, viool/ Dmytro Suchovienko, piano
Enest Bloch - Nigun



Vioolschool Fiegeletje vzw is een privé-initiatief in de
schoot van de academie voor kinderen vanaf 4 jaar. Ze
leren samen met (één van) hun ouders viool spelen
volgens de Suzuki-methode, bij deze methode, ook wel
moedertaal-methode genoemd, leren kinderen op een
zintuiglijke manier zonder notenbeeld, viool spelen.
Aanmoediging, bevestiging, quality-time en teamwork
zijn hierbij de belangrijkste pijlers.
De kinderen volgen wekelijks een individuele én een
groepsles, waarbij ze vanaf dag 1 spelenderwijs samen
leren musiceren. Eens ze de leeftijd van 8 jaar bereikt
hebben stromen ze in in de academie maar blijven ze
hun groepsles volgen in Fiegeletje. Naast de wekelijkse
lessen organiseren de juffen Joanna en Emelie ook
vakantiekampen, activiteiten en tal van concerten. Dit
alles resulteert in een fantastische groep bevlogen
violisten

Sukhovienko werd geboren in 1972 in Tcherkasy,
Oekraïne . Hij begon piano te spelen als zevenjarige en
studeerde af aan het Conservatorium in Kyiv. Na
verschillende extra opleidingen en masterclasses begon
hij de aandacht te trekken en won hij talloze
internationale prijzen. Hij gaf enkele jaren les aan
d’Academie podium in Sint-Niklaas en is gastprofessor
aan het Conservatorium van Antwerpen. 

Dmytro Sukhovienko

Victoria De Roeck (°2004) startte haar pianostudies bij
haar mama, Isabelle Van Iseghem, op vijfjarige leeftijd.
In 2016 werd ze, op elfjarige leeftijd, finaliste in de
lagere graad van de Cantabile. In maart 2022 is ze
prijswinnaar geworden van de Steinway Piano
Competition in de hoogste categorie. Vanaf volgend
jaar zal ze hogere muziekstudies aanvatten aan het
Koninklijk Muziekconservatorium te Gent bij Dhr. Vitaly
Samoshko.

Victoria De Roeck

Joanna Vlaeminck & Emelie De Bruyne



Bedankt voor je steun!

Henri De Roeck begon zijn muzikale carrière op
zeventienjarige leeftijd als winnaar van de wedstrijd
voor jonge solisten van het Gemeentekrediet. Hij
behaalde diploma's voor klarinet en kamermuziek  aan
het Brusselse conservatorium met de grootste
onderscheiding. Isabelle Van Iseghem kwam als een
zeer beloftevolle pianiste aan de oppervlakte toen ze na
haar studies aan de academie van Sint-Niklaas finaliste
werd van achtereenvolgens de wedstrijd van het
Gemeentekrediet van België en de Cantabile wedstrijd.
Beiden geven ze les aan d'Academie podium.

Henri De Roeck & Isabelle Van Iseghem

Sofiia Dubii (°2002) is een jonge Oekraïense pianiste. Ze
startte haar studies op vijfjarige leeftijd aan de
muziekacademie in Kyiv en studeert sinds 2021 aan de 
Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine. Ze
won al talloze (inter)nationale wedstrijden en is laureate
van de International Competition for Young Pianists in
Memory of Volodymyr Horowitz. In april 2022 werd ze
tweede bij de Merci Maestro wedstrijd in Brussel.

Sofiia Dubii

Onder de bescherming van het hoofd
van de missie van Oekraïne bij de EU,
Vsevolod Chentsov.

Wannes D'Haese

Wannes D’haese is een jonge violist uit Sint-Niklaas.
Opgegroeid in een muzikaal nest heeft hij de
vioolbacterie te pakken en gaat hij voluit voor zijn
droom. Momenteel studeert Wannes aan de
kunsthumaniora te Brussel. Hij speelt viool en altviool in
verscheidene kamermuziekgroepen en doet heel wat
orkestervaring op als lid van het jeugdorkest ‘Boenk’, het
‘Symfonie Orkest Vlaanderen Young’ en de symfonische
orkesten van de academies en de kunsthumaniora.
Wannes behaalde onlangs een grootste onderscheiding
in de wedstrijd ‘Virtuoso’.


