
Het eerste echte festival voor klassieke muziek in Tilburg

Zaterdag
29 september

Vrijdag
5 oktober

Zaterdag
6 oktober

Zondag
7 oktober

Zondag
14 oktober

12·00 – 15·00 uur: Centrum Tilburg
KARRENTOCHT JONG PIANOTALENT

20·00 – 24·00 uur: Concertzaal Tilburg
PIANOMARATHON

14·30 uur: Fontys Hogeschool voor de Kunsten
NIEUWE BEIAARDMUZIEK

11·30 uur: Pianostudio Van De Sande
PIANISTEN TALENTKLAS JELENA BAZOVA

14·30 uur: Concertzaal Tilburg
SYMFONISCH SLOTCONCERT

Voor meer info zie: www.sporck.nl
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stemmen � verhuur � verkoop � onderhoud

  Beste muziekliefhebber,

“Tilburg op Vleugels”, een vierdaags pianofestival met uitsluitend klassieke
pianomuziek, waarom is zoiets nog niet eerder gebeurd in Tilburg? Immers, de stad
heeft een mooie concertzaal, een conservatorium en een lange geschiedenis op het
gebied van kamermuziek. Hopelijk kan dit festival deze leemte opvullen en vandaar dat
ik nu met enige trots dit programmaboekje aan u presenteer.

Dit festival kan uniek genoemd worden in de geschiedenis van Tilburg, mogelijk zelfs in
de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want waar elders vindt u een combinatie van
aankomend (zeer) jong talent dat zich mag presenteren tijdens optredens op enkele
pleinen in de binnenstad en internationaal bekende pianisten? Waar vindt u een
programma met pianostudenten die werken van Wolfgang Amadeus Mozart en Jo
Sporck spelen in combinaties voor 2, 4, 6 en 8 handen? En wat te denken van de
pianomarathon waar musici van wereldnaam u laten genieten van weinig gespeeld werk,
weinig gespeeld omdat het te moeilijk is en veel pianisten zich hier niet aan willen
branden? Om nog maar te zwijgen van het slotconcert waar een nieuw pianoconcert van
Jo Sporck wordt uitgevoerd, samen met een van de mooiste pianoconcerten van de
eerder genoemde Mozart! Kortom een festival waarbij jong talent optreedt binnen
hetzelfde kader als internationaal bekende musici.

De aanleiding tot dit festival is u natuurlijk bekend: de 65ste verjaardag van de
componist Jo Sporck. Zijn werk geniet inmiddels ruime bekendheid in binnen- en
buitenland. Dit feit, alsmede alles wat hij heeft betekend – en nog betekent – voor de
muziekcultuur in Tilburg, heeft vijf jaar geleden geleid tot het toekennen van de
erelegpenning van de gemeente Tilburg. Dat zijn werk alom erkenning heeft gevonden
blijkt ook uit het feit dat verschillende musici toen zij werden benaderd voor dit festival,
zeer enthousiast reageerden en het zelfs een grote eer vonden hier bij deze gelegenheid
te mogen spelen.

Dat een festival als dit veel voorbereiding vergt behoeft geen verdere toelichting.
Veel werk is er dan ook in de afgelopen anderhalf jaar verzet, zowel door het bestuur als
door externe adviseurs en vrijwilligers. Een welgemeend woord van dank is daarom hier
op zijn plaats, dank aan al de donateurs, zowel particulieren als bedrijven, dank aan het
Comité van Aanbeveling, dank aan de vele vrijwilligers die dit festival in de steigers
hebben gezet. Zonder al deze hulp had dit festival geen doorgang kunnen vinden.
Van ganser harte wens ik u dan ook een heel mooi en muzikaal verrijkend festival toe
met veel luistergenot!

Dr. Klaas H. Schuur

voorzitter Stichting Sporck 

VOORWOORD



We gaan op zoek naar het jonge pianotalent van 2018

voor Tilburg en omstreken.

12:00 uur

Jonge pianisten spelen op de hoek van De Heuvel
en het Pieter Vreedeplein

13:00 uur

Jonge pianisten spelen op het Radioplein / einde Heuvelstraat

14:00 uur

Jonge pianisten spelen samen met stadsbeiaardier
Carl van Eyndhoven.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
KARRENTOCHT � CENTRUM TILBURG

Carl van Eyndhoven

Jo Sporck

Spiegelingen (première)
Tom Kraan – piano
Carl van Eyndhoven – beiaard

Fons Mommers

Van hoog tot laag (première)
Maurick Reuser – piano
Carl van Eyndhoven – beiaard

Toegang €28 – Aanvang 20:00 uur – Kaartverkoop: www.theaterstilburg.nl
(Tussen de onderdelen is steeds een korte pauze)

20:00 uur

VRIJDAG 5 OKTOBER
PIANISTENMARATHON � CONCERTZAAL

RALPH

VAN RAAT

SEVERIN VON

ECKHARDSTEIN

Charles-Valentin Alkan

Symphony voor piano solo
1. Allegro
2. Marche funèbre Andantino
3. Menuet
4. Finale Presto

Györgi Ligeti

uit: Études pour piano (Boek 2)
Nr. 9 Vertige
Nr. 10 Der Zauberlehrling
Nr. 11 En Suspens
Nr. 12 Entrelacs
Nr. 13 L’escalier du diable

Leo¹ Janáèek

uit: Po zarostlém chodníèku
(Op een overwoekerd pad)
1. Na¹e veèery
2. Lístek odvanutý

8. Tak neskonale úzko
9. V pláèi

10. Sýèek neodletìl!

Nikolaj Medtner

• Sonata reminiscenza op. 38 nr. 1
• 2 Märchen op. 14

Frederic Rzewski

Piano piece iv

21:00 uur



TOELICHTING 

Vier pianisten die elkaar op sportieve wijze afwisselen als vier estafettelopers
met als gemeenschappelijk oogmerk: het uitvoeren van virtuoze, markante en
onalledaagse – dat wil zeggen niet bepaald tot het standaardrepertoire
behorende – pianomuziek. Dat stond mij voor ogen bij de programmering van
deze avond. 

In overleg met de solisten heeft dat geleid tot een bijzonder programma met
muziek van Schumann, Alkan, Janáèek, Medtner, Ligeti en Rzewski.
Deugd doet mij allereerst dat er een aantal van Ligeti’s etudes op het
programma staan. Zijn studies hebben nu al een positie verworven die zich
laten vergelijken met die van Chopin, Liszt en Debussy. Ligeti schreef achttien
etudes, verdeeld over drie delen. We selecteerden er vijf uit het tweede boek.

BOBBY

MITCHELL
Frederic Rzewski

Ruins (uit Dreams deel 2)

Robert Schumann

Sonate no. 1, opus 11

1. Introduzione: un poco Adagio – 
    Allegro vivace
2. Aria
3. Scherzo: Allegrissimo – 
    Intermezzo: Lento
4. Finale: Allegro, un poco

22:00 uur

23:00 uurDAAN

VANDEWALLE

Frederic Rzewski

30 Variaties op ‘The People United
Will Never Be Defeated!’

De naam van Schumann mag al te vertrouwd klinken voor deze opzet.
Veel van zijn muziek behoort immers tot het standaardrepertoire: zijn
Kinderszenen, Kreisleriana en Fantasiestücke. Maar dat geldt niet voor zijn
eerste sonate, die Bobby Mitchell voor vanavond heeft gekozen en waarvan
Liszt de Aria beschouwde als een van de volmaaktste stukken ooit geschreven.

Speciale aandacht is er voor het werk van Frederic Rzewski, die dit jaar tachtig
is geworden. Deze Amerikaanse musicus noemt zich allereerst pianist en dan
pas componist en weet als geen ander hoe voor de piano te schrijven. Alle vier
de pianisten van deze avond hebben diverse werken van deze componist in hun
vingers. In de muziek van deze polystilist vinden we sporen van minimalisme
naast passages volgens het grote romantische gebaar en wordt tonaliteit
gemakkelijk ingeruild voor clusterklanken. Rzewski voor elk wat wils? In ieder
geval zijn de rapsodische 36 variaties op een Chileens socialistisch volkslied aan
het slot van deze marathon dat wel. Ze vormen een ware uitsmijter, een
Amerikaanse variant op Moessorgski’s Schilderijententoonstelling met een
nieuwsgierig makende ad libitum-improvisatie aan het einde. Hoe zal Daan
Vandewalle deze finale te lijf gaan?

Een must om mee te maken, niet alleen voor de volhouders van deze avond.
JS

§

ZATERDAG 6 OKTOBER
NIEUWE BEIAARDMUZIEK � FONTYS FHK

In de refter van Fontys Hogeschool voor de Kunsten  – Toegang gratis

14:30 uur

Nieuwe beiaardmuziek van Tilburgse componisten, waaronder Spiegelingen van
Jo Sporck. Een concert onder auspiciën van Vrienden van de Tilburgse Beiaard.



ZONDAG 7 OKTOBER
JONG TALENT & STUDENTEN

Pianostudio Frans van de Sande
Léharstraat 77, Tilburg   –   Toegang €8

11:30 uur

Studenten van Fontys Hogescholen uit de klas van Jelena Bazova spelen
Mozart en Sporck

Jo Sporck

Incursie, voor 2 piano’s 8 handen
(première)

Kwartet Micaroso
(Rosali Zoetmulder, Michelle
Malsen, Alison Shek, Manon
Berendschot)

Werkjes van Mozart en Sporck

o.a. Turkse mars en Zakoeski
Jiwani Ledder
Frances Xia
en anderen

W. A. Mozart

Sonata d kv 448, voor 2 piano’s
1. Allegro con spirito

Maurick Reuser
Diana Pivak

Jo Sporck

7 Korte stukken voor piano solo
Cristina Buga

W. A. Mozart

Concert kv 488

Deel 2: Adagio
Deel 3: Allegro assai

solist: Maurice van Gerwen
Jelena Bazova
Jo Sporck

Jo Sporck

Quasi Tango, uit Licht en tegenlicht
Jelena Bazova
Jo Sporck

TOELICHTING

Mozart was niet alleen als componist een wonderkind maar ook als pianist.
Als kleuter trad hij al veelvuldig op met zijn vijf jaar oudere zus ‘Nannerl’
(Maria Anna) als pianoduo. Zo ontstonden op heel jonge leeftijd al werken
voor quatre mains, goed speelbaar door amateurs. Zijn sonate voor twee
piano’s kv 448 kende een andere doelgroep. Mozart schreef dit werk ‘pas’ op
vijfentwintigjarige leeftijd en voerde dit juweeltje voor het eerst uit met een van
zijn talentvolste leerlingen Josephine von Auernhammer. 

Voor mijn nieuwste werk Incursie, eveneens geschreven voor twee piano’s,
maar dan niet voor vier maar voor acht handen, heb ik evenmin amateurs op
het oog gehad. Het werk is op verzoek van studenten uit de klas van Jelena
Bazova geschreven en beleeft zijn première tijdens dit concert. 

Deze werken voor twee piano’s worden aangevuld met delen uit Mozarts
Concerto no 23 kv 488 in a groot, een van de meest geliefde concerten.
Het heel jonge talent presenteert zich met miniatuurtjes van Mozart en Sporck,
waaronder niet één maar twee Turkse marsen. Cristina Bulga maakt het
programma compleet met een uitvoering van Zeven korte stukken voor piano
solo, een werk dat ik vijfentwintig jaar geleden aan het papier heb
toevertrouwd.

Bijzonder aan dit programma is dat alle jonge pianisten, die aan dit programma
hun medewerking verlenen, studeren onder leiding van Jelena Bazova. Deze
voortreffelijke pianiste en organiste heeft diverse premières van mijn muziek,
waaronder Ketting voor piano solo en Et in terra voor orgel voor haar rekening
genomen. 

JS
§

Jelena Bazova

Jo Sporck



ZONDAG 14 OKTOBER, 14·30 UUR
SYMFONISCH SLOTCONCERT � CONCERTZAAL

Toegang €28 – Aanvang 14·30 uur – Kaartverkoop: www.theaterstilburg.nl

Jo Sporck

• Portiek
   Tranquillo
• Zindering
   Con moto inquito / Calmo
   cantando / Veloce esuberante

Casco Phil Antwerpen
olv Alexei Kornienko
solist: Antal Sporck

§   Pauze   §

W. A. Mozart

Pianoconcert kv 482 in Es groot
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro

Casco Phil Antwerpen
olv Antal Sporck
solist: Alexei Kornienko

Antal Sporck Alexei Kornienko

TOELICHTING

Een vraag die mij al vaak is voorgelegd maar waar niet alleen ik het antwoord
op schuldig moet blijven: Mozart of Bach? Wie was het grootste muzikale
genie? Als er al geen God bestaat, dan toch in ieder geval een Goddelijke vonk
die deze twee toondichters heeft geraakt.

Met de muziek van Bach is mijn werk inmiddels twee maal eerder tijdens een
concert een verbond aangegaan. Hier in de Concertzaal van Tilburg voor het
laatst in 2007 met een concert van het Weense Gustav Mahler Ensemble onder
leiding van Alexei Kornienko. Met de muziek van Mozart was dat nog niet
eerder het geval. Die gelegenheid biedt zich nu aan na het voltooien van mijn
Zindering voor piano en kamerorkest. Mozart, de componist van liefst
zevenentwintig pianoconcerten waaronder een groot aantal van uitzonderlijke
schoonheid, biedt keuze te over voor een combinatie. Ik koos voor het
lichtvoetig concert in Es, kv 482. Een concert waarvoor ik op verzoek van de
solist ook twee cadensen heb geschreven. Ook Zindering kent een cadens. Een
al te traditionele aanpak, zouden de vernieuwers onder ons op het eerste
gezicht kunnen beweren. De manier waarop ik de cadens hier behandel, is
echter alles behalve cliché. Zo pakt de pianopartij hier niet uit met virtuoos
vertoon maar zoekt deze eerder soberheid – een aanpak die ook al aan bod
kwam in mijn Entrain voor viool en piano – terwijl de cantilene wordt
overgelaten aan elkaar opvolgende strijkers-soli. Traditioneel oogt ook de vorm
van Zindering. Die is ‘als vanouds’ driedelig met een langzaam middendeel.
Maar welke componist heeft ooit een eigen ouverture voor zijn concert
geschreven om elke mogelijke ongelukkige programmacombinatie uit te
sluiten?

Portiek zorgt voor een verkennende inleiding met idioom en materiaal dat de
luisteraar vertrouwd zal maken met een concert dat mag zinderen en dat moet
zien te bewerkstelligen met een alles behalve grote bezetting. Een orkest waar
Mozart het ook mee moest zien te klaren.

JS

§



BIOGRAFIEËN

Ralph van Raat: Pianist met neus voor verborgen schatten (Het Parool)

Hij weet zijn publiek als geen ander te overtuigen van de immense schoonheid
en diversiteit van de piano en is niet bang daarvoor buiten de hokjes te denken.
Sinds zijn tienerjaren is Ralph van Raat (1978) gefascineerd door twintigste-
eeuwse en hedendaagse klassieke muziek. Hoewel zijn muziek breed is en
composities omvat vanaf de Barok, wijdt hij het grootste deel van zijn tijd aan
de muziek van nu. Bekende componisten, onder wie Tan Dun, David Lang en
Gavin Bryars, droegen muziek aan hem op. Van Raat, die ook musicoloog is,
werkte als pianist intensief samen met o.a. de componisten Arvo Pärt, György
Kurtág en Louis Andriessen. 
Hij kreeg tal van beurzen en onderscheidingen, waaronder de Philip Morris
Kunstprijs, de Fortis MeesPierson Award en een Borletti-Buitoni Fellowship.
Op cd nam hij muziek op van onder andere Frederic Rzewski, John Adams en
Olivier Messiaen. Ralph van Raat verbindt graag klassieke composities met
eigentijdse arrangementen. Vlak na dit concert maakt hij zijn debuut in de
Carnegie Hall. 

Severin von Eckardstein: ‘Ik kan me moeilijk een leven zonder muziek
voorstellen’

Hij wordt gerekend tot de belangrijkste Duitse pianisten van zijn generatie.
Toen hij op 6-jarige leeftijd in het huis van buurkinderen de piano ontdekte,
raakte hij zó gefascineerd door het instrument, dat hij besloot er nooit meer
mee op te houden. Na het winnen van verschillende competities, waaronder de
beroemde Koningin Elisabethwedstrijd in 2003, vond hij zijn weg naar de
klassieke podia. Von Eckardstein (1978) is vooral gepassioneerd voor het
romantische repertoire, ‘omdat je veel gelegenheid krijgt om de muziek met je
technische en emotionele capaciteiten te vormen. Je kunt jezelf gemakkelijk
uitdrukken en dat maakt het heel aangenaam om te spelen.’ Ook het
impressionisme en de Weense klassieken horen tot zijn favoriete repertoire.
Over de uitdaging die zijn vak met zich meebrengt zegt hij: ‘Het is altijd leuk
om nieuwe programma’s samen te stellen, die ik dan eerst aan mijn vrienden
voorspeel. Er is zoveel geweldige muziek die ik nog niet ken. Er is voor mij nog
veel te ontdekken.’ 

Bobby Mitchell: volgt nooit precies de partituur

Deze Amerikaanse pianist (1985) heeft zijn voedingsbodem in de moderne
artistieke performance, maar evengoed in het klassieke repertoire. Met
regelmaat voert hij zelden gehoorde werken uit in combinatie met het
standaard repertoire. Mitchell is een instrumentalist die niet bang is traditionele
grenzen van de programmatische uitvoeringspraktijk te overschrijden. Naast de
moderne piano bespeelt hij de pianoforte en het clavecimbel. Bovendien
profileert hij zich graag als improvisator, componist en dirigent. Mitchell is een
groot voorvechter van de muziek van de componist Frederic Rzewski en werkte
samen met componisten als Steve Reich en Louis Andriessen. 
In de loop van 2018 zal hij als solist in het vierde pianoconceert van Beethoven
op tournee gaan met het Orkest van de Achttiende eeuw, onder leiding van
Philippe Herreweghe. 
Zijn opnamen voor het Alpha/Outhere muzieklabel en YouTube zijn zeer
geliefd op internet. De klassieke en geïmproviseerde pianomuziek die hij laat
horen en zien wordt door meer dan een half miljoen mensen gevolgd.  

Daan Vandewalle: schuwt het virtuoze repertoire niet

Deze door hedendaagse muziek gepassioneerde pianist is afkomstig uit Gent.
Hij is gespecialiseerd in de moderne Amerikaanse pianoliteratuur en geeft
wereldwijd concerten en lezingen, gewijd aan de Amerikaanse muziek.
Vandewalle vertolkt voornamelijk 20e eeuwse pianomuziek en schuwt daarbij
het virtuoze repertoire niet. Dat blijkt uit zijn vertolkingen van de zelden
gehoorde Cogluotobusisletmesi van Clarence Barlowe, de Sonatas en
Interludes van John Cage en Sorabji’s Opus Clavicembalisticum. 
Na zijn debuut-cd in 1996 die door de Amerikaanse pers beschouwd werd als
een ‘blamage voor de Amerikaanse uitvoerders’, wordt hij wereldwijd
beschouwd als een van de belangrijkste uitvoerders van het werk van Charles
Ives. Zijn programma’s zijn vaak erg ongewoon, zowel wat het technisch niveau
betreft als de combinatie van de werken. Maar het klassieke repertoire is hem
niet vreemd: hij schrikt er niet voor terug om tijdens concerten het integrale
werk van Moussorgski uit te voeren of de complete Chopin-etudes. 



Jelena Bazova: Pleitbezorger van de muziek van Jo Sporck

Zij is Russisch pianiste en organiste en studeerde aan het Staatsconservatorium
van Kazan de hoofdvakken piano en orgel. Als piano- en orgeldocent was zij
verbonden aan het staatsconservatorium van Astrachan (Zuid-Rusland) en
Kazan. Jelena Bazova woont en werkt sinds 1997 in Nederland en doceert de
hoofdvakken orgel en piano aan Fontys Academy of Music and Performing Art
(ampa) en aan de Young Musicians Academy te Tilburg. Zij is organist bij het
befaamde Sacramentskoor te Breda. In tal van Europese landen verzorgde zij
optredens, waaronder internationale festivals voor hedendaagse muziek. Jelena
Bazova is pleitbezorger van de muziek van Jo Sporck en voerde zijn muziek uit
tijdens diverse premières. Haar spel op piano en orgel, solistisch en in
ensembles, was meerdere malen te beluisteren op diverse buitenlandse
radiostations. In Nederland verschenen inmiddels diverse cd’s. Ook moet
worden vermeld dat verschillende studenten van haar prijzen wonnen op
international concoursen.

Antal Sporck: ‘Ik vind de combinatie van twee muziekstijlen mooi en
verfrissend’ 

Als zoon van een pianistenechtpaar komt Antal Sporck (1981) al op zeer jonge
leeftijd met klassieke muziek in aanraking. Zijn veelzijdig talent manifesteert
zich op jonge leeftijd: op zijn 5e speelt hij piano, viool en trompet. Op 12-jarige
leeftijd vinden zijn eerste composities hun weg naar het podium. Twee jaar
nadat hij in 2006 als pianist het masterdiploma met onderscheiding haalt, maakt
hij zijn solodebuut in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
Inmiddels dirigeerde hij bij De Nieuwe Opera Academie, het Nederlands
Kamerorkest en het Limburgs Symphonie Orkest. Antal won als pianist en
componist prestigieuze prijzen op belangrijke festivals. Zijn composities waren
onder andere te horen op het festival van Vlaanderen, het festival ‘St. Peters-
burg Musical Spring’ en het Ravel festival in Montfort l’Amaury, evenals in
Oekraïne tijdens ‘Zhytomyr Musical Spring.’ 

Alexei Kornienko: ‘De emotionele rijkdom in de muziek van Jo Sporck
onderscheidt hem van veel hedendaagse componisten’ 

Deze oorspronkelijk uit Rusland (1954) afkomstige pianist-dirigent genoot zijn
opleiding aan het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou en in Charkow. Na
zijn verhuizing naar Oostenrijk maakte hij naam als gerespecteerd jurylid en als
opleider aan het Kärtner Landeskonservatorium in Klagenfurt. Samen met zijn
vrouw, de violiste Elena Denisova bracht hij het album ‘Vienna 1900’ uit, met
vergeten pareltjes uit de klassiek-romantische kamermuziek. 
Kornienko staat bekend om zijn bijzondere interpretaties van Beethoven en
Brahms, maar ook van hedendaagse muziek. Vanwege zijn vermogen om
ingewikkelde partituren te doorgronden, is hij een veelgevraagd dirigent. Hij
werkte o.a. samen met het Royal Philharmonic Orchestra Londen en de
Moskauer Philharmonie en oogstte enthousiaste kritieken tijdens een optreden
in de usa met het Moskou Radio en TV Symfonie Orkest. Sinds 2012 is hij chef-
dirigent van de Internationale Donau Philharmonie. 

Casco Phil: Een muzikale voedingsbodem voor alle lagen van de maatschappij

Dit orkest werd in 2008 opgericht als ‘Belgische Kamerphilharmonie’. Het is
inmiddels een veelgevraagd gezelschap in talrijke binnen- en buitenlandse
zalen, waaronder het Concertgebouw Amsterdam. Onder de artistieke leiding
van Benjamin Haemhouts volgt Casco Phil een progressieve koers.
Het gezelschap, dat zich ook muziekwerkplaats noemt, bestaat uit een vaste
groep van 39 musici die kan worden verkleind of uitgebreid. Aan klassieke
thema’s worden tegelijkertijd grensverleggende projecten toegevoegd.
Kansen geven aan jong compositietalent vormt een van de uitgangspunten en
talentvolle solisten van eigen bodem krijgen daarin een prominente plaats.
Dit uitte zich onder meer in samenwerking met het Vlaams Radio Koor en het
Kinderkoor van de Vlaamse Opera. Casco Phil is regelmatig te zien op
cultuurzender Cultuur7 met live-opnames.
Het gezelschap beroept zich op haar sociale missie en drukt dit uit in projecten
voor kansarme groepen. Zij wil een voedingsbodem zijn voor degenen die voor
het eerst in aanraking komen met klassieke muziek. Het is daarom niet
toevallig, dat Casco Phil al verschillende keren werd gevraagd als huisorkest
tijdens Radio Klara’s “Iedereen Klassiek” in de Vlaamse Opera in Gent.



Comité van Aanbeveling

Wim van de Donk – commissaris van de Koning, Noord-Brabant
Peter Noordanus – voormalig burgemeester Tilburg
Marcelle Hendrickx – wethouder cultuur Tilburg
Willem Jeths – eerste Componist des Vaderlands
Bert Palinckx – artistiek directeur November Music

Casco Phil Antwerpen

Kaartverkoop

Voor de pianomarathon op vrijdagavond 5 oktober en het jubileumconcert
op zondagmiddag 14 oktober:
• www.theaterstilburg.nl   of
• Kassa Concertzaal. Ticketservice van dinsdag t/m vrijdag van 12·00 �

18·00 uur, of 2 uur voor het concert.
Prijzen: €28 (voor jongeren €10)

Voor het recital in Pianostudio Frans van de Sande, Léharstraat 77, 

op 7 oktober:
• Kaartverkoop aan de zaal, vanaf 11·00 uur.

Prijs: €8


