FESTIVAL
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middagen vol klassiek
1 juli > 31 augustus 2022
12.15 uur

INFO & TICKETS:
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PROGRAMMA

FESTIVAL

ZOMER

VAN

SINT-PIETER
De zomer in Leuven is al 21 jaar synoniem met ons Zomer
van Sint-Pieter festival. De succesformule blijft ook na al die
jaren onveranderd: je geniet er van klassieke meesterwerken,
verrassende composities en vele topuitvoerders.
Samen met het Brusselse moederfestival Midis-Minimes
serveren we je dit jaar maar liefst 34 lunchconcerten, in het
historische hart van de stad. Ook de geliefde themaweken voor
piano (19-22 juli) en strijkkwartetten (23-26 augustus) staan
weer op ons zomermenu.
Wees steeds van harte welkom!
het 30CC team en cultuurschepen Denise Vandevoort
For 21 years, summer in Leuven is synonymous with our Zomer
van Sint-Pieter festival. The successful formula remains intact
after all these years: you can enjoy classical masterpieces,
surprising compositions and many star performers.
In collaboration with the Brussels festival Midis-Minimes, we
present you with 34 lunch concerts in the historical heart of
the city. Of course, the beloved theme weeks for piano (19-22
July) and string quartet (August 23-26) also feature on our
summer menu.
You’re always welcome!
the 30CC team en Denise Vandevoort, alderwoman for culture
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WEEK 1

01.07

vrij - Fri
Schouwburg

Frank Theuns / fluit / flute
LES MUFFATTI
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ouverture nr.2 voor fluit, strijkers en continuo, BWV 1067
Overture No.2 for flute, strings and continuo, BWV 1067
Ouverture nr.3, BWV 1068
Overture No.3, BWV 1068

De ontstaansgeschiedenis van
Bachs instrumentale ouvertures
is onduidelijk, maar ze zijn
alvast allemaal geschreven in
de stijl van de danssuite. Hun
zogenaamde alla francese
ouverture is een onmiskenbare
echo van de toenemende invloed
van de Franse cultuur. De tweede
ouverture, geschreven voor fluit
solo, componeerde Bach mogelijk
voor Pierre-Gabriel Buffardin, de
eerste fluitist van het hoforkest in
Dresden.

Although the genesis of Bach’s
instrumental overtures remains
uncertain, they’ve all been
composed in the style of the
dance suite. Their so-called
alla francese opening is an
unmistakable echo of the
increasing influence of French
culture. Bach probably composed
the second overture (for
solo flute) for Pierre-Gabriel
Buffardin, lead flautist of the
Dresden court orchestra.

WEEK 2

05.07

din - Tue
Schouwburg

François Joubert-Caillet / viola da gamba

TRINITY BOYS CHOIR
De zeevaarders van Elizabeth I
Elizabeth’s Corsairs
William Byrd, John Dowland, Tobias Hume…
De muziek aan boord van
schepen ten tijde van Elizabeth
I was verbazend veelzijdig.
Drinkliederen wisselden af met
psalmen en madrigalen, want de
kapiteins waren gentlemen en
gesteld op een zekere morele en
geestelijke standing. Van stukken
voor soloviool tot humoristische
aria’s, van vreugde om de
veroverde buit tot heimwee naar
het vaderland, van diep geloof
tot schunnigheden: dit concert
gunt ons een blik op een nog
weinig bekend aspect van die
16de-eeuwse muziek.

06.07

In the era of Elizabeth I,
the music onboard ships was
astonishingly versatile. Drinking
arias alternated with psalms
and madrigals, as captains were
gentlemen and requested a
certain ethical and spiritual
standing. From pieces for solo
violin to comical arias, from the
joy of conquest to homesickness,
from religious faith to saucy
tunes: this concert offers us a
glimpse of a relatively unknown
aspect of 16th century music.

woe - Wed
Schouwburg

Juliette Hurel / fluit / flute
Hélène Couvert / piano
Claude Debussy (1862-1918)
M
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Carl Reinecke (1824-1910)

Sonate voor fluit en piano ‘Undine’, op. 167
Sonata for flute and piano ‘Undine’, op. 167
Clémence de Grandval (1828-1907)
Suite voor fluit en piano
Suite for flute and piano
De Sonate van Reinecke is
geïnspireerd op het sprookje
Undine van Friedrich de la
Motte-Fouqué. Door een
fantasierijke, poëtische inhoud
onderscheidt ze zich van de
banale, op virtuositeit gerichte,
sonates die toen in de mode
waren. De expressieve kracht van
de fluit vervult hierin met glans
de hoofdrol.

ea
©J

Reinecke’s Sonata draws
inspiration from the Undine
fairytale by Friedrich de la
Motte-Fouqué. Its fanciful,
poetic content distinguishes it
from the trivial, virtuosity-driven
sonatas, that were in fashion in
that era. The expressive power
of the flute brilliantly plays the
leading role.

ti
ap
n-B

07.07

don - Thu
Schouwburg

Maya Levy / viool / violin
Hrachya Avanesyan / viool / violin
Sergej Prokofjev (1891-1953)

Sonate voor twee violen, op. 56
Sonata for two violins, op. 56
Béla Bartók (1881-1945)
44 duo’s voor twee violen, Sz. 98 (selectie)
44 duos for two violins, Sz. 98 (selection)
Dit programma bestaat uit twee
meesterwerken uit het zeer
beperkte repertoire voor twee
violen. Beide werken maken
volop gebruik van de expressieve
mogelijkheden van deze bezetting:
Prokofjevs Sonate valt op door
haar inventiviteit en diversiteit,
terwijl (de uittreksels uit) de
Duo’s voor twee violen van
Bartók op onnavolgbare wijze
de kracht van de Hongaarse
volksmuziek combineren met het
compositorisch meesterschap van
de componist

08.07

This programme consists of two
masterpieces of the very limited
repertoire for two violins. Both
compositions make full use of
the expressive possibilities of
this instrumentation: Prokofiev’s
Sonata stands out by its ingenuity
and diversity, whilst the (excerpts
from) Duos for two violins
combine the energy of Hungarian
folk music with Bartók’s
compositional mastery.

vrij - Fri
Schouwburg

Jos Van Immerseel / klavecimbel / harpsichord
François Couperin, Claude Balbastre & Jacques Duphly
Pièces de clavecin

Jos van Immerseel is
klavierspeler, dirigent, docent
en liefhebber van historische
instrumenten, maar toch
vooral onderzoeker. In de
loop der jaren verzamelde hij
een indrukwekkende collectie
historische instrumenten en
onderzocht hij het verband
tussen die instrumenten, de
composities en de historische
uitvoeringspraktijken. Hier op
het programma: een ontmoeting
met het Parijse klavecimbel van
de 18de eeuw, van Couperin tot
Duphly.

Jos van Immerseel is a keyboard
player, conductor, tutor and
amateur of historical instruments,
but above all a researcher. Over
the years, he has gathered an
impressive collection of historical
instruments and has researched
the relationship between those
instruments, the compositions
and the historical practices.
On his programme today: an
encounter with the Parisian
harpsichord of the 18th century,
from Couperin to Duphly.

WEEK 3

12.07

din - Tue
Schouwburg

Florian Noack / piano
TAURUS QUARTET
Wietse Beels / viool / violin
Liesbeth Baelus / viool / violin
Vincent Hepp / altviool / viola
Martijn Vink / cello

César Franck (1822-1953)
Kwintet voor piano en strijkers
Quintet for piano and strings
César Francks Kwintet uit 1879
geldt tegenwoordig als een van
de meesterwerken in het genre.
Nochtans oogstte de première op
17 januari 1880 relatief weinig bijval.
Het werk valt vooral op door zijn
klankenrijkdom, maar ook door zijn
grootse opzet, waarin de componist
zijn typische cyclische vorm
helemaal kan ontwikkelen.

13.07

Today, César Franck’s Quintet
of 1879 is considered one of the
masterpieces of the genre. However,
the première on January 17th, 1880,
reaped relatively little acclaim. The
piece stands out by its richness of
sound, but also by its grand allure,
in which the composer can fully
develop his typical cyclical style.

woe - Wed
Schouwburg

Sarah Laulan / contralto
Élodie Vignon / piano
Manuel de Falla (1876-1946)
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Siete canciones populares españolas

Sarah Laulan en Élodie Vignon
stellen ons twee cycli van
zeven liederen voor, beide
geïnspireerd door volksmuziek.
Dvořàks zigeunermelodieën uit
1880 schetsen een romantisch
en geïdealiseerd beeld van het
nomadenleven, terwijl de Spaanse
volksliederen van de Falla over
liefde en verleiding gaan.
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Danzas Argentinas, op. 2
Antonín Dvořák (1841-1904)
Cigánské Melódie, op. 55

Ro
o

Alberto Evaristo Ginastera (1916-1983)

Sarah Laulan and Élodie Vignon
present us with two cycles of
seven songs, both inspired by folk
music. Dvořàk’s gipsy melodies
from 1880 paint a romantic and
idealised picture of the nomadic
life, whereas de Falla’s Popular
Spanish Songs are about love and
seduction.

14.07

don - Thu
Schouwburg

TRIO ODRADEK
Benjamin Maneyrol / klarinet / clarinet
Maxime Desert / altviool / viola
Stephane Ginsburgh / piano

Max Bruch (1838-1920)
Acht Stücke, op. 83
Max Bruch componeerde de
Acht Stücke in 1911 voor zijn zoon,
die toen aan het begin van zijn
carrière als klarinettist stond. Het
zijn echte kamertrio’s: kort, lyrisch
en hartstochtelijk. Ze herinneren
onvermijdelijk aan Brahms, maar
ook aan Schumann, Schubert en
Beethoven, in de zuivere Duitsromantische traditie.

László Lajtha (1892-1963)

© Lara Herbinia
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FLASH ENSEMBLE
Sadie Fields / viool / violin
Clément Holvoet / altviool / viola
Romain Dhainaut / cello

©

Strijktrio nr.3 ‘Soirs transylvains’, op. 41
String Trio No.3 ‘Transylvanian Nights’, op. 41

Naast Bartók en Kodály was
László Lajtha een van de grote
Hongaarse componisten uit de
eerste helft van de 20ste eeuw.
Dat hij ook etnomusicoloog
was, mag alvast blijken uit zijn
Strijktrio nr. 3 dat doordrongen is
van het Hongaarse volksmuzikale
erfgoed.

ia

vrij - Fri
Schouwburg

H

15.07

Max Bruch composed the Acht
Stücke in 1911 for his son, who
was then at the beginning of his
career as a clarinettist. They’re
genuine chamber trios: short,
lyrical and temperamental. They
inevitably remind us of Brahms,
but also of Schumann, Schubert
and Beethoven, in the purest
German Romantic tradition.

Besides Bartók and Kodály, László
Lajtha was one of the greatest
Hungarian composers of the first
half of the 20th century. That he
was also an ethnomusicologist is
already evident in his String Trio
© Mirellie Roobaert
No. 3, which is permeated
by the
heritage of Hungarian folk music.
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WEEK

19.07

PIANOWEEK

din - Tue
Schouwburg

Jean-Paul Gasparian / piano
Johannes Brahms (1833-1897)
Sonate, op. 1 / Sonata, op. 1

Jean-Paul Gasparian is laureaat
van talrijke internationale
wedstrijden en geldt als een van
de beste Franse pianisten van zijn
generatie. Zijn spel is krachtig
en fenomenaal, met bijzondere
aandacht voor emotionele
nuance en technische beheersing.

20.07

Jean-Paul Gasparian is a laureate
of numerous international
competitions and is considered
one of the best French pianists of
his generation. His piano playing
is powerful and phenomenal, with
special attention to emotional
nuance and technical mastery.

woe - Wed
Schouwburg

Fanny Azzuro / piano
Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Préludes, op. 23 / Preludes, op. 23
Préludes, op. 32 / Preludes, op. 32

Fanny Azzuro is een echte
avonturier op het klavier. Ze
slaat alle mogelijke richtingen
in, verkent diverse repertoires
en is steeds op zoek naar nieuwe
ontmoetingen en ervaringen.
Haar meest recente cd, met
de Preludes van Rachmaninov,
wordt nu al als toonaangevend
beschouwd. Voor dit concert kiest
ze de composities die – volgens
Rachmaninov – het best de
Russische ziel vertolken.

Fanny Azzuro is a true adventurer
at the keyboard. She takes all
possible directions, explores
several repertoires and is always
looking for new encounters
and experiences. Her latest
cd, containing Rachmaninoff’s
Preludes, is already considered as
highly influential. For this concert,
she selects the compositions that
– according to Rachmaninoff –
best express the Russian soul.

21.07

don - Thu

22.07

vrij - Fri
Schouwburg

Belgische nationale feestdag - geen concert
Belgian national holiday - no concert

ni
a

Élodie Vignon / piano
Franz Liszt (1811-1886)

Tre sonetti del Petrarca, S. 270b
Ballade nr.2, S. 171 / Ballade No.2, S. 171

De Tre sonetti del Petrarca zijn
drie prachtige liefdesliederen,
die Liszt componeerde tijdens
zijn tumultueuze relatie met
schrijfster en historica Marie
d’Agoult. Ook een verwantschap
met Chopins Nocturnes valt niet
te ontkennen. Élodie Vignon
combineert ze hier met Liszts
Ballade nr. 2, met die typerende
combinatie van dreigende
duisternis en oplichtende
contemplatie.

Liszt’s Tre sonetti del Petrarca
are three beautiful love songs,
which he composed during
his tumultuous relationship
with writer and historian Marie
d’Agoult. An affinity with Chopin’s
Nocturnes is also undeniable.
Élodie Vignon will combine them
with Liszt’s Ballad No. 2, with its
typical combination of menacing
darkness and illuminating
contemplation.

©
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WEEK 5

26.07

din - Tue
Schouwburg

HATHOR CONSORT
Romina Lischka / leiding / direction
Henry Purcell (1659-1695)
Fantasias for the Viols

In 1680 componeerde Henry
Purcell een reeks ontroerende
composities voor een ensemble
van viola’s. Ze vormen een
hoogtepunt van de grote
consort-traditie, een genre
dat centraal stond in de
Elizabethaanse gouden eeuw van
de Engelse muziek.

Ka
ry
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Ve
ra

Ekaterina Babich / sopraan / soprano
Anait Karpova / piano

ov
a

woe - Wed
Schouwburg

©

27.07

In 1680, Henry Purcell composed
a series of moving compositions
for a viol ensemble. They are the
culmination of the great tradition
of the consort, a genre that was
central in the Elizabethan Golden
Age of English music.

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Melodieën / Melodies

Sergej Prokofjev (1891-1953)

Russische volksliederen, op. 104
Russian folk songs, op. 104

Volgens Rachmaninov
“moet de muziek van een
componist uitdrukking geven
aan zijn geboorteland, zijn
liefdesverhalen, zijn geloof,
de boeken die hem hebben
beïnvloed, de beelden waarvan
hij houdt. Ze moet de synthese
van zijn ervaringen zijn.” Geen
muziekgenre dat zich beter
leent tot een dergelijke intieme
expressie dan het lied!

According to Rachmaninoff “a
composer’s music should express
the country of his birth, his love
affairs, his religion, the books
that influenced him, the paintings
which he likes. It should be the
sum total of his experiences.”
There’s no better musical genre
for such intimate expression than
the song!

28.07

don - Thu
Schouwburg

TRIO ARNOLD
Shuichi Okada / viool / violin
Manuel Vioque-Judde / altviool / viola
Bumjun Kim / cello
Ernst von Dohnányi (1877-1960)

Serenade voor strijktrio, op. 10
Serenade for String Trio, op. 10
Jean Françaix (1912-1997)
Strijktrio / String Trio
De Serenade voor strijktrio is
een van de bekendste werken
van Ernst von Dohnányi. Dit
jeugdwerk toont duidelijk
het meesterschap en de
onuitputtelijke inventiviteit van
de Hongaarse componist, evenals
het gevoel voor humor dat we in
zijn hele oeuvre terugvinden.

29.07

The Serenade for String Trio
is one of the most famous
compositions by Ernst von
Dohnányi. This juvenile
composition clearly shows
the skills and inexhaustible
inventiveness of this Hungarian
composer, as well as the sense
of humour present in his entire
oeuvre.

vrij - Fri
Schouwburg

TRIO SR9
Alexandre Esperet / marimba
Paul Changarnier / marimba
Nicolas Cousin / marimba
Ravel influence(s)

© Claudia Hansen

Maurice Ravel, Manuel de Falla,
Aleksander Borodin
Drie marimba’s demonstreren het
spirituele, artistieke of feestelijke
karakter van de dansmuziek, van
Ravel tot heden! Het Trio SR9
brengt een boeiend programma
dat hofdansen en volksmuziek
combineert en waarin ze
transcripties afwisselen met
originele composities.

Three marimbas demonstrate
the spiritual, artistic or festive
character of dance music, from
Ravel to the present! Trio SR9
brings an enchanting programme
combining court dances and folk
music, alternating transcriptions
with original compositions.

WEEK 6

02.08

din - Tue
Schouwburg

THE CURIOUS BARDS
Ilektra Patiopoulou / mezzosopraan / mezzo-soprano
Alix Boivert / viool / violin
Sarah Van Oudenhove / basgamba / bass gamba
Jean-Christophe Morel / cither / cittern
Bruno Harlé / fluit / flute
Louis Capeille / harp
Traditionele muziek uit de Keltische en Gaelische wereld
Traditional Celtic and Gaelic music
Deze hedendaagse barden
verzetten de bakens van hun genre
en van de mogelijkheden van hun
instrumenten. The Curious Bards
doorkruisen de wereld van de Gaelic
en Keltische traditionele muziek
met gevoel voor authenticiteit en
warmte, en met daarbovenop de
aanstekelijke energie van de 18deeeuwse Gaelic dansen en liederen.

03.08

These modern bards push the
boundaries of their genre and
fully explore the possibilities of
their instruments. The Curious
Bards travel the world of Gaelic
and Celtic traditional music
with a sense of authenticity and
warmth, combined with the
catching energy of 18th-century
Gaelic dances and songs.

woe - Wed
Schouwburg

ENSEMBLE CÉLADON
Clara Coutouly / sopraan / soprano
Paulin Bündgen / contratenor / countertenor
Florent Marie / luit en guiterne / lute and gittern
Rémi Cassaigne / luit en guiterne / lute and gittern
La Belle au cler visage

Franse renaissanceliederen / French Renaissance songs
Claudin de Sermisy, Jehan Chardavoine, Guillaume Costeley …
Het lied La Belle au cler visage werd
aan het begin van de 16de eeuw in
Lyon gepubliceerd door Jacques
Moderne. Het zet de toon voor een
concert rond de grote namen van
de Franse renaissancemuziek. Het
programma met iconische stukken
en miskende schatten is vrolijk en
vrank. Het past daarmee volledig
in de geest van de ondeugende
Renaissance, toen schrijvers en
musici maar al te graag sensueel
genot tot onderwerp namen.

The song La Belle au cler visage
was published in Lyon by Jacques
Moderne at the beginning of the
16th century. It sets the tone for
this concert centred around the
great names of French Renaissance
music. The programme, filled with
iconic pieces and undervalued
treasures, is happy and cheerful.
Thus, it completely fits the spirit of
the mischievous Renaissance, when
writers and musicians were all too
happy to focus on sensual pleasure.

04.08

don - Thu
Schouwburg

Gaspard Dehaene / piano

Met een selectie van Mazurka’s
stelt pianist Gaspard Dehaene
de invloed van de Poolse
volksmuziek op Chopins
oeuvre voor. Vanuit gevoelens
als nostalgie, heimwee, trots,
vreugde, hoop … wist deze
geniale componist de folklore van
de volksmuziek op te tillen tot
iets universeels.

05.08
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Nocturne nr.20, op. posth
Quatre Mazurkas, op. 24
Barcarolle, op. 60
Trois Mazurkas, op. 63
Ballade nr.4, op. 52 / Ballade No. 4, op. 52

ke

Frédéric Chopin (1810-1849)

With a selection of Mazurkas,
pianist Gaspard Dehaene
presents the influence of Polish
folk music on Chopin’s oeuvre.
Starting from feelings such
as nostalgia, homesickness,
pride, joy, hope … this ingenious
composer managed to lift
the folklore of folk music to a
universal appeal.

vrij - Fri
Schouwburg

ENSEMBLE IRINI
Lila Hajosi / leiding / direction
Eulalia Fantova / mezzosopraan / mezzo-soprano
Julie Azoulay / contralto
Lauriane Gaudois / contralto
Maria nostra
Het vocaal ensemble Irini verkent
de middeleeuwse muziek van
West-Europa, het Byzantijnse
rijk en de oosterse christelijke
traditie. Het programma toont
de verschillende gedaanten van
de maagd Maria aan de hand van
Griekse, Libanese, Syrische en
Cypriotisch-orthodoxe gezangen,
uittreksels uit het Llibre Vermell
de Montserrat (Spanje, 14de
eeuw) en 13de-eeuwse Italiaanse
lauden.

Vocal ensemble Irini explores
the medieval music of Western
Europe, the Byzantine Empire and
the Eastern Christian tradition.
The programme presents the
different versions of the virgin
Mary using Greek, Lebanese,
Syrian and Cypriot-Orthodox
chants, excerpts from the Llibre
Vermell de Montserrat (14th
century Spain) and 13th-century
Italian lauds.

WEEK 7

09.08

din - Tue
Schouwburg

MA P’TITE CHANSON
Agathe Peyrat / stem en ukelele / voice and ukelele
Pierre Cussac / accordeon / accordion
Ma P’tite Chanson

Girolamo Frescobaldi, Henry Purcell, Kurt Weill, André
Minvieille, Maurice Yvain, Bourvil, Paolo Conte, Brigitte
Fontaine, The Beatles …
Operazangeres Agathe Peyrat
en accordeonist Pierre Cussac
verzetten graag hun muzikale
bakens. Op inventieve wijze
benaderen ze diverse repertoires,
spelen ze met muzikale vormen
als waren het kleuren, en geven
ze hun liederen graag een scheut
jazz, cabaret, Frans chanson en
internationaal variété mee.

10.08

Opera singer Agathe Peyrat and
accordionist Pierre Cussac like to
stretch their musical boundaries.
They approach different
repertoires with ingenuity, play
with musical genres as if they
were colours, and infuse their
songs with a dash of jazz, cabaret,
French chanson and international
vaudeville.

woe - Wed
Schouwburg

Suite (uit / from: Nouvelles suites de
pièces de clavecin, 1729)

De jonge Italiaans-Kroatische
pianiste Ida Pelliccioli serveert
een eigen interpretatie van
Rameau’s Suite in a. Het is een
synthese van haar onderzoek naar
het vertolken van oude muziek in
combinatie met de expressieve
mogelijkheden van de moderne
piano.

in

ar

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Pe
tit

Ida Pelliccioli / piano
M
on
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The young Italian-Croatian
pianist Ida Pelliccioli presents her
interpretation of Rameau’s Suite
in A minor. It is a synthesis of her
research into the interpretation of
early music in combination with
the expressive possibilities of the
modern piano.

11.08

don - Thu
Schouwburg

Justin Taylor / klavecimbel / harpsichord
Jean-Philippe Rameau, Claude Rameau
& Antoine Forqueray
Pièces de clavecin

Justin Taylor is een van de
belangrijkste vertegenwoordigers
van de jonge generatie
klavecinisten. Zo won hij onder
meer de internationale wedstrijd
Musica Antiqua voor klavecimbel
in Brugge (in 2015). Hij speelt
voor ons een bloemlezing van
Franse stukken uit de 18de
eeuw, opgebouwd rond twee
grote componisten: Rameau en
Forqueray.

12.08

Justin Taylor is one of the leading
representatives of the new
generation of harpsichordists. For
instance, he won the international
competition Musica Antiqua for
harpsichord in Bruges (in 2015).
He will perform an anthology
of 18th-century French music,
focusing on two great composers:
Rameau and Forqueray.

vrij - Fri
Schouwburg

César Franck schreef zijn Sonate
in 1886 als huwelijksgeschenk
voor de beroemde vioolvirtuoos
Eugène Ysaÿe, die het werk
nog datzelfde jaar in première
vertolkte. Met haar melodische
schoonheid, harmonische rijkdom
en grote vormelijke originaliteit
is deze sonate een van de meest
gewaardeerde composities in het
repertoire voor viool en piano.

sb

César Franck (1822-1890)
Mélancolie, FWV 10
Sonate / Sonata

er
ge
n

Jolente De Maeyer / viool / violin
Nikolaas Kende / piano
n
Re
an
kV
n
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César Franck composed his
Sonata in 1886 as a wedding gift
for the famous violin virtuoso
Eugène Ysaÿe, who premiered the
piece that very same year. With
its melodic beauty, rich harmonics
and great compositional
originality, this sonata is one of
the most appreciated works in the
repertoire for violin and piano.

WEEK 8

16.08

din - Tue
Schouwburg

Brecht Valckenaers / piano
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)

Als kind was de keuze voor de
jonge Leuvense pianist Brecht
Valckenaers duidelijk: Bob de
Bouwer worden of muzikant!
Inmiddels is hij 22 en heeft
hij al een reeks belangrijke
onderscheidingen op zijn
naam staan. Voor zijn recital in
Leuven kiest hij Sjostakovitsj
en meer bepaald diens Sonate
nr. 2, die slechts zelden op
concertprogramma’s staat. Het
is nochtans een sterke, originele
compositie en een van zijn meest
geïnspireerde werken.

17.08
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Prelude en Fuga, op. 87 nr.4 /
Prelude and Fugue, op. 87 No.4
Sonate nr.2, op. 61
Sonata No.4, op. 61

As a child, the options were
quite clear for young pianist
Brecht Valckenaers (from
Leuven!) : he would either
become Bob the Builder or
a musician! At the age of 22,
he already has a series of
important awards to his name.
For this recital in Leuven, he
has selected Shostakovich and
his Sonata No. 2, which rarely
appears on concert programmes
despite being a strong, original
composition and one of the
maestro’s most inspired works.

woe - Wed
Schouwburg

QUATUOR AKILONE
Magdalēna Geka / viool / violin
Elise De-Bendelac / viool / violin
Louise Desjardins / altviool / viola
Lucie Mercat / cello
Ernest Chausson (1855-1899)
Strijkkwartet, op. 35
String Quartet, op. 35
Veel kamermuziek schreef Ernest
Chausson niet, maar de werken
die hij in dit genre naliet, blijken
doorgaans wondermooi. Zijn
Strijkkwartet vormt hierop geen
uitzondering: met zijn lyriek,
soepele ritmes, geconcentreerde
contrapuntische schriftuur en
subtiele thematische transformaties
is het een compositie van hoog
niveau. Helaas bleef het werk
onvoltooid door het plotse
overlijden van de componist.

Ernest Chausson did not compose
much chamber music, but the
works he did leave in this genre
are usually extremely beautiful.
His String Quartet is no exception:
with its lyricism, elegant rhythms,
concentrated contrapuntal
scripture and subtle thematic
variations it is a composition of the
highest standards. Unfortunately,
it remained unfinished due to the
composer’s sudden death.

18.08
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TRIO CORTENBACH
Emile Souvagie / klarinet / clarinet
Florianne Remme / cello
Alexander Declercq / piano
Carl Frühling (1868-1937)

Trio voor klarinet, cello en piano, op. 40
Trio for clarinet, cello and piano, op. 40
Arvo Pärt (1935)
Mozart-Adagio
Carl Frühling is een van die
componisten die helemaal
verdwenen waren in de nevelen
van de tijd, maar die tegenwoordig
hernieuwde belangstelling genieten.
Dat geldt met name voor zijn
magnifieke Trio voor klarinet, cello
en piano. Dit trio doet denken aan
dat van Brahms, waaruit hij trouwens
inspiratie lijkt te hebben geput.

vrij - Fri
Schouwburg

ST. GEORGE QUINTET
Liesbeth Baelus / viool / violin
Kaja Nowak / viool / violin
Diede Verpoest / altviool / viola
Wouter Vercruysse / cello
Bram Decroix / contrabas / double bass
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate nr.9 “Kreutzer” (transcriptie voor strijkkwintet)
Sonata No.9 “Kreutzer” (transcription for String Quintet)

Een paar jaar na Beethovens
dood verscheen een versie voor
strijkkwintet van de beroemde
Kreutzersonate. De herkomst ervan
blijft onzeker, maar het werk ademt
de geest van het origineel, met een
indrukwekkende verdeling tussen
de stemmen: thema’s, ritmes en
uitwerkingen verschuiven van het
ene instrument naar het andere,
alsof dít de originele compositie
was.

A few years after Beethoven’s
death, a version for string quintet
of the famous Kreutzer sonata
was released. The origin remains
uncertain, but the piece breaths
the spirit of the original, with an
impressive distribution between
the voices: themes, rhythms
and elaborations shift from one
instrument to another, as if this was
the original composition.

© Filip Verpoest

19.08

Carl Frühling is one of those
composers who had completely
vanished into the mists of time
but now face renewed attention.
This is especially true of his
magnificent Trio for clarinet, cello
and piano. This trio is reminiscent
of Brahms’, from which he seems
to have drawn inspiration.

STRIJKKWARTET / STRING QUARTET
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QUATUOR HERMÈS
Omer Bouchez / viool / violin
Elise Liu / viool / violin
Yung-Hsin Lou Chang / altviool / viola
Yan Levionnois / cello
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WEEK 9

Maurice Ravel (1875-1937)

Strijkkwartet / String Quartet

Ravels enige strijkkwartet
bekleedt een bijzondere plaats
in het 20ste-eeuwse repertoire
van dit genre. Hij schreef dit
jeugdwerk als een eerbetoon
aan het kwartet dat Debussy
tien jaar eerder componeerde.
Het vertoont een visionair
meesterschap dat duidelijk de
muziek van vlak na de Eerste
Wereldoorlog aankondigt.

24.08

Ravel’s only string quartet
occupies a special place in the
20th-century repertoire of this
genre. He wrote this juvenile
work in homage to the quartet
composed by Debussy ten
years earlier. It demonstrates
a visionary mastery that
foreshadows the music from right
after the First World War.

woe - Wed
Schouwburg

KARSKI QUARTET
Kaja Nowak / viool / violin
Natalia Kotarba / viool / violin
Diede Verpoest / altviool / viola
Julia Kotarba / cello

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Strijkkwartet, op. 13
String Quartet, op. 13
Mendelssohn componeerde zijn
eerste strijkkwartet toen hij amper
18 was. Hij schreef het kort na het
overlijden van Beethoven, als een
eerbetoon aan die laatste – zowel
op formeel gebied als door de vele
verwijzingen naar de thema’s en
werken van de meester.

Mendelssohn composed his first
string quartet when he was barely
18. He wrote it shortly after the
death of Beethoven, in homage
to the latter – by its form and
by the numerous references
to the themes and works of his
predecessor.

25.08
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Winnaar van de Internationale Wedstrijd
voor Strijkkwartet van Bordeaux
Winner of the Bordeaux International
String Quartets Competition
The Concours International de
Quatuors à Cordes de Bordeaux
originated in 1999 and has become
a leading competition in the world
of chamber music and of that of the
international competitions. Many
string quartets have started their
brilliant career at the festival, such
as Belcea Quartet (1999), Quatuor
Ebène (2003), Quatuor Ardeo
(2005), Quatuor Zaïde (2010) and
Quatuor Akilone (2016). We’re proud
to welcome one of their laureates,
which will be announced at the final bi
r
He
on May 14th, 2022.
ara
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a

Het Concours International de
Quatuors à Cordes de Bordeaux
bestaat sinds 1999 en is inmiddels
toonaangevend in de wereld
van de kamermuziek en van de
internationale wedstrijden. Nogal
wat strijkkwartetten begonnen er
een briljante carrière, zoals Belcea
Quartet (1999), Quatuor Ebène
(2003), Quatuor Ardeo (2005),
Quatuor Zaïde (2010) en Quatuor
Akilone (2016). Wij ontvangen een
van de laureaten, die pas bekend
gemaakt worden na de finale op 14
mei 2022.

©
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© Filip Verpoest

ZENNE QUARTET
Claire Bourdet / viool / violin
Chikako Hosoda / viool / violin
Karel Coninx / altviool / viola
Wanying Émilie Koang / cello
Franz Schubert (1797-1828)

Strijkkwartet nr.12 “Quartettsatz”, D.703
String Quartet No.12 “Quartettsatz”, D.703
Robert Schumann (1810-1856)
Strijkkwartet, op. 41 nr.1
String Quartet, op. 41 No.1
In de geschiedenis van het
strijkkwartet vormen de composities
van Schumann een wereld op zich,
die niet te vergelijken valt met die
van de romantiek van Mendelssohn
en Brahms. De intieme toon en de
‘vocale’ lijn van de liedcomponist
Schumann worden gecombineerd
met verwijzingen aan de late
Beethoven en aan diens heel eigen
ars poetica in de behandeling van
de thema’s.

In the history of the string
quartet, the compositions by
Schumann are a world on their
own and in no way comparable to
the Romanticism of Mendelssohn
and Brahms. The intimate
tone and the ‘vocal’ line of
song composer Schumann are
combined with references to the
late Beethoven and his peculiar
ars poetica in regards to the
themes.

WEEK 10

30.08

din - Tue
Schouwburg

Stéphanie Huang / cello
Alexandre Lory / piano

Rond de sensuele Sonate nr. 2
van Fauré, die sinds haar première
in 1921 populair is gebleven,
brengt Stéphanie Huang een
reeks korte Franse stukken die
ons een beeld schetsen van de
cellomuziek aan het begin van de
20ste eeuw.

31.08
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Trois Pièces, voor cello en piano
Three Pieces, for cello and piano
Gabriel Fauré (1845-1924)
Romance, op. 69
Sonate nr.2 voor cello en piano, op. 117
Sonata No.2 for cello and piano, op. 117
Gabriel Henri Constant Pierné (1863-1937)
Expansion, op. 21

t

Nadia Boulanger (1887-1979)

Centred around Fauré’s Sonata
No. 2, which remained popular
since its première in 1921,
Stéphanie Huang will present a
series of short French pieces that
paint a picture of cello music
at the beginning of the 20th
century.

woe - Wed
Sint-Pieterskerk

ORKEST VAN DE BARON ARTHUR GRUMIAUX
STICHTING
Luc Dewez / leiding / direction
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
Souvenir de Florence, op. 70

Tsjaikovski staat vooral bekend
om zijn grote symfonische werken
en opera’s, maar hij schreef ook
enkele kamermuziekwerken. Eén
ervan is Souvenir de Florence,
een waar juweeltje. Dit werk
voor strijksextet of strijkorkest
werd geïnspireerd door een
gelukkige episode in het leven
van de componist en roept
onweerstaanbaar de zonnige
sfeer van Italië op. Een briljant
slotconcert in de schitterend
gerestaureerde Sint-Pieterskerk.

Tchaikovsky is well-known for his
grand symphonies and operas, but
he also composed some pieces
of chamber music. One of them
is Souvenir de Florence, a true
gem. This composition for string
sextet or string orchestra draws
inspiration from a happy episode in
the composer’s life and irresistibly
evokes the atmosphere of sunny
Italy. A brilliant closing concert
in the wonderfully restored Saint
Peter’s Church.

PARTNERS
30CC en OPUS 3 danken van harte allen die hebben
bijgedragen tot de realisatie van de 21ste editie van Zomer
van Sint-Pieter: het stadsbestuur van Leuven, het bestuur en
het team van 30CC en in het bijzonder … de artiesten en het
publiek!
30CC and OPUS 3 want to thank everyone involved in creating
this 21st edition of Zomer van Sint-Pieter: the city council of
Leuven, the direction and team of 30CC and especially … the
artists and the audience!

PRODUCTIE / PRODUCTION
30CC
Annick Dumalin
Robrecht Penders
Yves Gasia
Artistiek directeur / artistic director
ARTS/SCÈNE PRODUCTION – Bernard Mouton
Communicatie & pers / communication & press
30CC, communicatie@30CC.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER / RESPONSIBLE PUBLISHER

Denise Vandevoort
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

SAVE THE DATE

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
Beleef een stad vol gezang, vol muziek en koren
tijdens de eerste editie van Leuven beKOORt!
Samen met Leuvens amateurkoor Kooruwel zet
30CC dit gloednieuw en gratis koorfestival op
poten.
Ontdek de veertig koren – met evenveel stijlen en
sferen – op zeventien locaties. Het festivalcentrum
komt op de Velodroom en alle podia (binnen en
buiten) bevinden zich binnen een straal van nog
geen kilometer. Muzikale promenades langs oude
en nieuwe locaties laten ook een verrassend stukje
Leuven zien.
Leuven beKOORt is tevens de feestelijke opener
van het cultuurseizoen 2022-2023 van 30CC.
zondag 18 september 2022
17 locaties / festivalcentrum Velodroom
gratis
volledig programma: augustus 2022

www.leuvenbekoort.be

12.15 - 12.55 uur
PROGRAMMA / PROGRAMME
Ontdek de uitgebreide info op / Check the full info on
www.zomervansintpieter.be

LOCATIES / VENUES
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Sint-Pieterskerk, Grote Markt (enkel op / only on 31.08)
Beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk. Contacteer ons voor
meer info of begeleiding bij je bezoek.
Both venues are wheelchair accessible. Contact us for more
info or assistance during your visit.
info@30CC.be – 016 27 42 40

TICKETS
€ 6 		
ticket (inclusief programmablad /
		programme guide included)
gratis / free
kinderen t.e.m. 12 jaar (begeleid door 1 		
		volwassene) / children under the age of 13 		
		
(accompanied by an adult)
€ 1,20		
UiTPAS kansentarief / UiTPAS social rate

PASSEN / PASSES
€ 27		
€ 52		

5 tickets (€ 3 korting / reduction)
10 tickets (€ 8 korting / reduction)

VOORVERKOOP / PRESALE
Vanaf woensdag 22 juni, 12 uur
As of Wednesday, June 22nd, 12 h

VERKOOPPUNTEN / POINTS OF SALES
• www.zomervansintpieter.be
• 016 27 40 00

juni: woe-zat, 12-17 uur / juli & augustus: din-vrij, 10-16 uur
June: Wed-Sat, 12-17 h / July & August: Tue-Fri, 10-16 h
• 30CC/Ticketbalie, Rijschoolstraat 4, Leuven
juni: woe-zat, 12-17 uur / juli & augustus: din-vrij, 10-16 uur
June: Wed-Sat, 12-17 h / July & August: Tue-Fri, 10-16 h
• aan de zaalkassa: vanaf 11.30 uur (zolang de voorraad strekt)
at the venue: as of 11.30 h (while stocks last)

WWW.ZOMERVANSINTPIETER.BE
info@30CC.be - 016 27 40 00

