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Psallentes & 
Goeyvaerts
String Trio
SALZINNES MANUSCRIPT
za 18 sep 2021 | 17u & 19u
Paterskerk

De groep Psallentes gaat met professionele
stemmen op zoek naar gregoriaanse en
aanverwante polyfonie uit verschillende
historische periodes. 
Het Goeyvaerts String Trio is in 1997
opgericht met als doel uitsluitend twintigste-
en eenentwintigste-eeuws repertoire uit te
voeren. Samen brengen ze dit korte concert
(20'), gevolgd door een kleine receptie in de
vernieuwde Paterskerk.

Lamantia & Van Eeghem
CHANSONS JACQUES
BREL (orgelfestival)
vr 24 sep 2021 | 20u
Onze-Lieve-Vrouwekerk

De Franse organist Frédéric Lamantia is een
man met een passie voor het Franse chanson
en titularis van het Merklin orgel in de Grand
Temple Protestant te Lyon. Hij heeft maar
liefst 30 liederen van Brel bewerkt voor orgel
en brengt deze live in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Kurt Van Eeghem, een echte
Brelkenner, is de geknipte man om als een
geboren conferencier de liederen te kaderen in
zijn kenmerkende en enthousiaste stijl.

Zefiro Torna
BALSAM
zo 7 nov 2021 | 20u
Paterskerk

De bedwelmende muziek van 'Balsam' voert je
mee langs traditionele gezangen uit Portugal,
Griekenland en IJsland, mystieke klanken van
Hildegard Von Bingen, 15de-eeuwse polyfone
muziek en eigen composities. Raphaël Decock
is naast muzikant ook bioloog van opleiding
en geeft tussen de muziekstukken door wat
begeesterende toelichting over planten en
kruiden.

Wim Mertens
INESCAPABLE TOUR
do 9 dec 2021 | 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.

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

Revue Blanche
A PAGE OF MADNESS
do 30 sep 2021 | 20u
Stadsschouwburg

Revue Blanche brengt de avant-gardefilm 'A
page of Madness' uit 1926 met een live
uitgevoerde nieuwe soundtrack van componist
Daan Janssens. Het publiek wordt door
speakers omringd, waardoor men volledig
wordt ondergedompeld in deze arthousefilm.


