CONCERTKALENDER 2017-2018
Ook dit schooljaar bieden wij u boeiende “podiumontmoetingen” met leerlingen en/of leerkrachten
aan.
1/ Donderdag 26 oktober 2017 – 20.15 uur

Auditorium Academie
(ism. CC Lanaken)

Duo Erwin Deleux: piano en Liesl Stevens: dwarsfluit
“British Delights”
Zij grasduinen in 4 eeuwen Britse filmmuziek met o.m. juweeltjes van J. Rutter, E. Elgar,
M. Nyman, …
Inlichtingen en reservatie via CCL cultuur@lanaken.be
2/ Zaterdag 18 en zondag 19 november 2017

Restaurants Lanaken
Ism CCL en gemeente

“Muziek aan Tafel”
In diverse restaurants kan u terecht voor de 20ste editie van Muziek aan Tafel. Een
gastronomisch, muzikaal evenement waarbij u wordt vergast op een speciaal menu in
combinatie met licht klassieke en jazzy livemuziek u gebracht door leerkrachten en/of leerlingen
van de academie.
3/ Donderdag 21 december 2017 – 19.00 uur
CC Kimpel Bilzen
“Kerstconcert”
Instrumentale en vocale solisten en/of leerlingenensembles brengen u in de juiste
kerststemming.
4/ Zaterdag 27 januari 2018 tussen 9.30 en 12.15 uur
Academie Gellik
“Opendeurvoormiddag”
Via een doorschuifsysteem worden alle disciplines ‘spelenderwijs’ kort voorgesteld. Onder
begeleiding van een gids kan je luisteren, proberen, info vragen, …
5/ Vanaf maandag 29 januari tot en met woensdag 28 februari 2018 – 18.30 uur
“Opendeurmaand / Toonmomenten”
Elke avond worden leerlingen uit een 2 à 3 disciplines voorgesteld. Zowel beginnende als
gevorderde leerlingen passeren de revue. De voorstellingen zijn gratis toegankelijk en duren
60’ à 75’. Achteraf wordt u een glaasje aangeboden waarbij u meer info krijgt van
desbetreffende vakleerkrachten.
Het gedetailleerde rooster van de toonmomenten en locaties vindt u begin 2018 op
deze site.
6/ Voorts kan u terecht in de “Museumkerk” te Oud-Rekem voor concerten aangeboden door het
Cultureel Centrum.
* vrijdag
24/11/17 te 20.15 uur: Taurus Quartet met “Zielsverwanten”
* zaterdag 27/01/18 te 20.15 uur: Etereo met “L’ombre du feu”
* vrijdag
23/03/18 te 20.15 uur: Flanders Recorder Quartet met “The Final Chapter”
Meer info op www.cclanaken.be
7/ Uiteraard kunnen er nog projecten/concerten toegevoegd worden in de loop van het schooljaar.
Vele hoogstaande artistieke momenten gewenst
Het academieteam

