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Goeyvaerts String Trio
PASSAGES IX
zo 20 feb 2022 | 14u
SteM, Zwijgershoek

De 'Passages' zijn intussen een jaarlijkse
highlight geworden binnen ons muzikale
aanbod. Dit festival voor de avontuurlijke
muziekliefhebber wordt telkens gecureerd
door het Goeyvaerts String Trio en is door de
jaren heen een ijzersterke formule gebleken. 
Met ‘The Bach Riddles’ van het Robin
Verheyen Kwartet belooft dit alvast een
topeditie te worden.

Met:
Goeyvaerts String Trio
Robin Verheyen Kwartet
Vincent Werbroeck
Claire Croizé
Anthony Romaniuk

Wim Mertens
INESCAPABLE TOUR
za 12 maa 2022 | 20u
Stadsschouwburg

Mertens schreef de voorbije 40 jaar voor
verschillende ensembles, maar ook
zangcomposities en stukken voor
symfonieorkesten. Hij treedt zowat overal ter
wereld op, solo (piano en stem), als lid van
een duo, trio, strijkkwintet of met
symfonieorkesten. Nu passeert de
gerenommeerde componist, schrijver en
performer  ook in Sint-Niklaas met zijn
jubileum-wereldtournee.

Met:
Jolente De Maeyer, viool
Lode Vercampt, cello
Wim Mertens, piano en stem



Pantalone & Bryggen
Bruges String
IETS MET ZWANEN (7+)
zo 13 maa 2022 | 15u
Stadsschouwburg

Schrijver Nico Boon maakt een heel nieuw
verhaal met alles wat hij over zwanen weet en
Hanne Struyff vertelt. En op het podium
Strijkorkest BRYGGEN Bruges Strings: negen
zwanen: meisjes, maar ook jongens. Die
zorgen live voor de mooiste zwanenmuziek.
Met muziek van Jean Sibelius, Edvard Grieg,
Max Richter en Nicholas Britell en daar
bovenop een dosis Scandinavische folk!

Voetvolk/Lisbeth
Gruwez/Claire
Chevallier
PIANO WORKS DEBUSSY
vr 6 mei 2022 | 20u
Stadsschouwburg

'Piano Works Debussy' is een fysiek duet
tussen danseres Lisbeth Gruwez en pianiste
Claire Chevallier. Zij zoeken samen de ruimte
tussen de noten in de rebelse composities van
Claude Debussy, die zorgde voor vernieuwing
binnen het klassieke genre.
 

Christian Plouvier,
Nina Poskin &
Mathilde Wauters
Arte Amanti:
Internationaal
kamermuziekfestival
zo 22 mei 2022 | 15u
Paterskerk

Het Internationaal Kamermuziekfestival Arte
Amanti brengt ook in 2022 internationale
artistieke persoonlijkheden en uitzonderlijk
jong talent naar Sint-Niklaas.
Met Mathilde Wauters op harp, Nina Poskin op
altviool en Christian Plouvier als één van ’s
werelds beste fluitisten kunnen we nu alvast
enkele ronkende namen lossen. Het
programma van dit trio zal Frans getint zijn
rond de fameuze sonate van Debussy.
Na het concert volgt een receptie met het
voltallige publiek en alle artiesten.



CULTUURCENTRUM SINT-NIKLAAS
Paul Snoekstraat 1 • 9100 Sint-Niklaas
03 778 33 66 • info@ccsint-niklaas.be
Info & tickets: www.ccsint-niklaas.be V.U.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

PianoFest:
internationaal festival
waarbij de piano
centraal staat
vr 18 tem. zo 20 maa 2022
Diverse locaties

Zoals de naam aangeeft, zal de piano een
centrale rol vervullen doorheen drie dolle
pianodagen in Sint-Niklaas. Niet alleen
concerten, maar ook vijf masterclasses en
diverse lezingen vullen het geheel aan tot een
ware happening. Ook in de straat zal de piano
omnipresent zijn. Je kan er niet omheen: van
18 tot 20 maart 2022 staat Sint-Niklaas in het
teken van de piano!

Met o.a.
Aleksandar Madzar, een pianist van
wereldformaat die onder andere jurylid is van
de Koningin Elisabethwedstrijd. 
De Russische pianist Boris Berman, die optrad
in meer dan 50 landen en wordt beschouwd
als groot voorbeeld voor pianisten wereldwijd. 
Lukas Vondracek, de laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd in 2016, samen met
Yannick Van de Velde.
... en vele anderen


