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Russische Ziel
Het unieke pressure cooking-concept van B-Classic – dat toe is aan zijn vijfde editie – 
is intussen genoegzaam bekend maar voor de nieuwkomers zetten we graag nog 
even de basisingrediënten op een rijtje. Nationaal en internationaal gerenommeer-
de muzikanten worden in verrassende configuraties samengebracht, krijgen een 
beperkt aantal repetitie-uren en een hen vaak minder vertrouwd oeuvre of werk 
voor de voeten geworpen, en destilleren daaruit een volstrekt uniek concert. Een 
concert dat bovendien niet zelden plaatsvindt op een al even unieke locatie. 

Gerenommeerde muzikanten, maar ook jong geweld krijgt van ons een kans en een 
podium, op voorwaarde dat het talent aanwezig is, en de bereidwilligheid om mee in de 
kookpot te springen. 

Vorig jaar gingen we inspiratie halen in Italië, voor 2017 trokken we naar Rusland. We 
kwamen terug met koffers vol Russische componisten, Russische muzikanten, liederen, 
symfonieën, aria’s en vertellingen, en uiteraard genoeg borsjt en wodka om naast de 
geesten ook de monden en magen een week lang tevreden te houden. Het totaalpakket 
noemden we ‘Russische Ziel’. Een noemer die ook een hoop geschiedenis huisvest. 
Een geschiedenis die bol staat van de onderdrukking. Russische componisten die het 
regime wilden bekritiseren, moesten dat doen via dubbele bodems en muzikale sluip-
wegen. De wolf in schapenvacht, het oorlogsbataljon verkleed als symfonisch orkest. 
Met niet zelden spetterende emotionele en melancholische meesterwerken als resultaat. 

Een ander bindend element van de Russische ziel en muziek is trots. En als iemand 
anders dat ooit al eens perfect omschreven heeft, hoeven wij alleen maar te citeren. 
De Nederlandse schrijver Jan Brokken met name, in ‘Baltische Zielen’: ‘Trots is iets 
anders dan nationalisme, chauvinisme of verwaandheid; trots is het geloof in alles wat je 
bijzonder, markant en uniek maakt. Trots is vertrouwen in je eigen taal, je eigen cultuur, 
je eigen kunnen en je eigen originaliteit. Trots is het enige juiste antwoord op geweld en 
onderdrukking’. Trots, en muziek. Wij wensen u veel plezier op ons festival! 

Bob Permentier & Kris Jannis
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OUDERE ROTTEN

ZANG
Ekaterina Levental
Anna Samouil

HARP
Ekaterina Levental

ACCORDEON
Valery Alexeev
Philippe Thuriot

GITAAR
Dick van der Harst

PIANO
Maarten Lingier
Eldar Nebolsin
Frank Peters

DANS
Jochem Eerdekens
Benjamin Muller
Hella Vanhemelrijck

VIOOL
Liana Gourdjia 
Tatiana Samouil*
Aki Saulière*

ALTVIOOL
Tony Nys*
Mikhail Zemtsov

CELLO
Justus Grimm*
Kacper Nowak

CONTRABAS
Tom Devaere**

FLUIT
Lieve Goossens**
Katlijn Sergeant**
Marije van den Berg

HOBO
Griet Bols
Karel Schoofs**
Dimitri Mestdag**

KLARINET
Geert Baeckelandt
Jean-Michel Charlier
Nele Delafonteyne**
Tomonori Takeda**

SAXOFOON
Rhonny Ventat

FAGOT
Filip Neyens**
Francis Pollet**
Marieke Stordiau

HOORN
Anthony Devriendt**
Jan Van Duffel

TROMPET
Alain de Rudder**
Steven Verhaert**

TROMBONE
Jan Smets**
Bram Fournier**

TUBA
Bernd Van Echelpoel**

KOOR
AQUARIUS Kamerkoor 
o.l.v. Marc Michael De Smet

*  leden Malibranquartet  ** leden I Solisti del Vento
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ORKESTEN
Koninklijke Muziekvereniging 'De Ware Vrienden' Bommershoven
Koninklijke Fanfare 'Hoop in de Toekomst' Hoepertingen
Koninklijke Harmonie'Kunst na Arbeid' Gors-Opleeuw

PLUS DJ Goldfox, Micha Volders en Peter Houben

JONG GEWELD 
Iedere festivaleditie besteedt B-Classic aandacht aan jonge getalenteerde muzikanten. 
Ze worden tijdens het festival mee het bad ingetrokken. In 2017 zijn het er niet minder 
dan 37. Het Malibranquartet en het blazersensemble I Solisti del Vento zijn de twee 
Vlaamse ensembles waarmee we in 2017 structureel samenwerken. Beide ensembles 
hebben een sterke connectie met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hieruit 
groeide het idee om een aantal imposante programma’s te realiseren met integratie van 
talentvolle studenten van het conservatorium.  

En we hebben twee jonge toppers uitgenodigd – harpiste Anne Zeuwts en pianiste 
Emmy Wils – die hun muzikale roots hebben in de muziekacademie van Tongeren.  

De Letse celliste Magdalena Ceple is de kers op deze kraakverse, verrukkelijke taart. 
In 2017 beëindigt ze haar bachelor in Riga. Haar master hoopt ze te kunnen behalen in 
de Hans Eisler Hochschule in Berlijn. Ze is doorkneed in de Russische school.

VIOOL
Manuel de Almeida Ferrer
Maria de Almeida Ferrer
Jeroen De Beer
Anouk Lapaire
Ophelie Sanchez
Ana Tedim
Wolfram Van Mechelen
Mona Verhas

ALTVIOOL
Henry Arevalo
Carla Ortega Bellver
Veerle Demey
David Dupouy
Lotte Stuyck
Rhea Vanhellemont
Laura Vaquerizo

CELLO
Johannes Bogaert
Alexandre Bughin
Magdalena Ceple
Frederik Daelemans
Margot Joubard
Laia Ruiz Llopart
Teresa Madeira

Mikko Pablo
Jef Permentier
Yunah Proost
Inga Sander
Shuya Tanaka
Julie Vanbeckevoort
Fien Van Damme

CONTRABAS
Benjamin Heymans

HARP
Marjolein Vernimmen
Anne Zeuwts

PIANO
Emmy Wils

HOORN
Dries Laureyssen

PIEPJONG TALENT 
onder peterschap van 
I Solisti del Vento.
Balder Dendievel (15 jaar) – hobo
Jappe Dendievel (12 jaar) – fagot en trombone
Frederik Daelemans (15 jaar) - cello
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RICK DE LEEUW

‘Doe alles wat je doet met hart en ziel,’ zong Rick de Leeuw toen hij als zanger 
met zijn rockgroep de Tröckener Kecks de parochiezalen van Vlaanderen onveilig 
maakte. Met eenzelfde overgave presenteert hij ook dit jaar, voor de derde op-
eenvolgende keer ons festival. Geestdriftig, woordrijk en uitnodigend zal hij tien 
dagen lang een omgeving scheppen waarin zowel het publiek als de muzikanten 
zich thuis voelen. ‘Want B-Classic is een festival van vrienden, voor vrienden, 
door vrienden,’ zoals hij het zelf graag zegt.
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OPEN REPETITIES IN 
EEN OERGEZELLIG KADER
Het B-Classic festival heeft een open keuken. Volg onze muzikanten op de voet 
en kom kijken hoe ze zich klaarstomen voor de concerten! Wij garanderen u dat 
u daarna de concerten op een andere manier zal bekijken en beluisteren. Val ge-
rust binnen, de repetities vinden vanaf 20 april in het Casino plaats, een hyper 
charmant voormalig theaterzaaltje. Voor B-Classic wordt het volledig heringericht 
door b-ALLROOM.

b-ALLROOM
b-ALLROOM ontwerpt en ontwikkelt zijn eigen collectie van meubels en verlich-
ting en creëert op maat gemaakte concepten, tijdelijk of permanent. De context 
is de uitdaging!

b-ALLROOM werd in 2005 opgericht door Jeff Rutten en Patrick Reuvis. 
Reuvis is interieurarchitect en toegepast kunstenaar op het gebied van upcycling 
& light. Rutten is meubelontwerper met een sterk gevoel voor materialen en tech-
nieken. Een synergie van creatieve vaardigheden!

SOULFOOD
Onze muzikanten worden culinair in de watten gelegd door Muna.Co.
Muna.Co is een project van Het Steger dat jongeren, bijzondere doelgroepen en 
cultuur dichter bij elkaar brengt.
 
De Muna.cookers koken workshopgewijs, onder de begeesterende leiding van 
Ilse Maes, in ruil voor cultuur en vitamines (relaties) voor diverse socio-culturele 
activiteiten. De Muna.cookers komen op deze manier op locaties waar ze anders 
niet zouden komen en proeven op een zeer laagdrempelige manier van cultuur.
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De Verbeelding  
Zondag 23 april ê C-mine cultuurcentrum Genk

Vrijdag 28 april ê CC de Bogaard Sint-Truiden

Zaterdag 29 april ê de Velinx Tongeren

‘Writing about music is like dancing to architecture,’ zei Frank Zappa ooit. Er is 
iets van, maar in zijn vrije tijd doet iedereen uiteraard wat hij wil, op voorwaarde 
dat er geen onwillige derden aan te pas komen. Met het project ‘De Verbeelding’ 
doet B-Classic iets waarbij de grote Frank wellicht de snor zou gefronst hebben: 
schilderen op muziek, en musiceren op schilderijen. 

Het moet gezegd dat de pap ons enigszins in de mond werd gegeven door een 
andere grote meneer: Modest Moessorgski, die in 1874, na een bezoek aan 
een postume tentoonstelling van zijn overleden vriend Viktor Hartmann, de zes-
tiendelige suite ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’ componeerde. 

Studenten van drie vooraanstaande Limburgse academies voor Beeldende 
Kunst (Genk, Sint-Truiden en Tongeren) namen onder auspiciën van hun 
docenten de suite van Moessorgski in tegenovergestelde richting onder handen 
en maakten verrassende nieuwe werken bij passages als ‘De Hut op Kippenpoten’, 
‘Het Ballet van de Kuikens in de Dop’ en ‘De Poort van Kiev’. 

‘Schilderijen van een Tentoonstelling’ van Moessorgski wordt, in een prach-
tige bewerking van Kees Olthuis, drie keer opgevoerd: op zondag 23 april in C-mine 
cultuurcentrum in Genk, op vrijdag 28 april in CC de Bogaard in Sint-Truiden, 
en op zaterdag 29 april in de Velinx in Tongeren. Tijdens het concert van het 
B-Classic Collectief (pianist Maarten Lingier aangevuld met een blazerskwintet) 
worden boven het podium de werken van de lokale academie-studenten bij de 
passende passages geprojecteerd. De schilderijen zelf zijn achteraf in de foyer te 
bezichtigen. Over ‘dancing to paintings’ heeft Frank Zappa nooit iets gezegd, dus 
laat u vooral gaan. 

De Verbeelding is een co-productie van B-Classic met C-mine cultuurcentrum, CC de Bogaard, de 
Velinx en de academies voor Beeldende Kunst van Genk, Sint-Truiden en Tongeren. Het concept van 
het project ‘De Verbeelding’ werd bedacht en uitgewerkt door het Hexagon Ensemble.
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MAARTJE ELANTS

Maartje Elants (1977) studeerde fotografie aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld 
academie. Na haar opleiding reed ze motor, danste ze tango en ontwikkelde ze 
zich als schilder. In haar schilderijen creëert zij een eigen wereld vol anonieme 
intimiteit; krachtig, sensueel en kwetsbaar.

Voor B-Classic gaat ze op unieke wijze een dialoog aan met de grote Russische 
componisten. In haar atelier wordt haar werk van het prille begin tot en met het 
einde gefilmd. Elke stap van het proces maken we mee. De opzet, de fouten, de 
correcties, de twijfel, de doorbraak, het plezier. Zeven schilderijen groeien voor 
onze ogen met trage streken van laag naar laag. Ze komen, we zien ze en ze ver-
dwijnen weer, om nooit meer terug te keren. Want niets is voor altijd, maar niets 
is ooit voor niets.

De Russische ziel gevangen en weer vrijgelaten in een projectie van 7 keer 6 keer 
3 meter keer 90 minuten.

De projecties worden gerealiseerd door Beam-Inc.
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Officieel begint het B-Classic festival pas op vrijdag, maar op donderdag presenteren we 
u al een prelude die er zijn mag: ‘De Weg’, een pakkende en emotionele rollercoaster/
eenakter van en met Ekaterina Levental, de grote dame die we de komende dagen 
herhaaldelijk op bezoek zullen krijgen. Ekaterina zingt, danst, speelt en vertelt het verhaal 
van haar jeugd. Een verhaal dat actueler is dan ooit. Als tiener trekt Ekaterina onder de 
vleugels van haar moeder weg uit Tasjkent, Oezbekistan. Weg uit de als los zand aan el-
kaar hangende Sovjet-Unie, weg van het geweld, de honger, de onmacht en de armoede. 
Een bovenmenselijke verbeeldingskracht is niet nodig om de vergelijking met het vluchte-
lingenprobleem van vandaag te kunnen maken. 

Start en finish van ‘De Weg’ liggen voor de Leventals verder uit elkaar dan verwacht. 
Het wordt een tocht vol tegenslagen, verloren vriendschappen en vervreemding, via het 
Midden-Oosten doorheen Europa, Tel Aviv, Wenen, Amsterdam. Pas in Nederland komen 
de Leventals thuis. Of beter: is de ontvangst warm genoeg om aan een nieuwe thuis te 
beginnen bouwen. 

Regie van ‘De Weg’ is in handen van Chris Koolmees, die Ekaterina Levental laat rennen, 
springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan op muziek van Tsjaikovski, 
Beethoven, Rachmaninov, Rossini, Verdi en andere grootheden. ‘De Weg’ is een must 
voor hart en ziel. 

Dit concert is enkel toegankelijk voor de vrienden van B-Classic. 
Om lid te worden van deze festivalclub: zie pagina 38. 

De Weg  
Ekaterina Levental

 20u30  ê  CASINO TONGEREN
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DON 
20
APRIL

CASINO 
TONGEREN
20u30
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren

TICKETS
€ 10 
Dit concert is enkel toegankelijk voor de vrienden 
van B-Classic. Reservatie via kris@b-classic.be.
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Sjostakovitsj 
Moessorgski

Koormuziek, kamermuziek, dans, 

voordracht en liederen van de dood

20u00  ê  CASINO TONGEREN

Vocale muziek mag niet ontbreken op een festival dat belooft een blik op de ‘Russische 
Ziel’ te werpen. We trappen af met drie liederen van Georgi Sviridov: toegankelijke me-
lodieën en klare structuren met teksten van Orlov en Esenin, grootmachten van de Rus-
sische poëzie. Het Aquarius Kamerkoor, onder leiding van Marc Michael De Smet, 
staat voor de gelegenheid opgesteld in het publiek. Speciale veiligheidsvoorschriften zijn 
er niet, maar de mise-en-plis iets steviger in positie brengen, kan geen kwaad. 

Meer poëzie in het treffend getitelde ‘Dancing Words’: gedichten worden al dansend tot 
leven gebracht door Benjamin Muller – die tevens instond voor de choreografie – en 
voorgedragen door de Oezbeeks/Nederlandse zangeres, harpiste, vertelster en allround 
ravissante verschijning Ekaterina Levental, een dame die we – juichen toegestaan – de 
komende dagen nog zullen terugzien en -horen. 

Sjostakovitsj dan, met een uitvoering van zijn ‘Chamber Symphonie Opus 110’ 
door studenten van het Conservatorium Antwerpen. Is er een componist die bij leven en 
dood een emotionelere en meer fascinerende inkijk gaf in de Russische ziel dan Dmitri 
Dmitrijevitsj Sjostakovitsj? Wij zeggen: neen. Sjostakovitsj was een fervent aanhanger van 
het Sovjet-regime en werd overladen met diverse staatsprijzen en de prestigieuze Lenin-
prijs. Reisde hij een zeldzame keer naar het buitenland, dan maakte hij meteen duidelijk 
dat hij eerst en vooral een communist was. Ook zijn werk zou bol staan van muzikale ver-
wijzingen naar zijn geliefde Partij. Een beeld dat in 1979, vier jaar na zijn dood, bij het ver-
schijnen van zijn memoires, compleet aan diggelen werd geslagen. Al op de eerste pagina 
staat te lezen: ‘Als ik terugkijk, zie ik alleen maar ruïnes. En bergen lijken’. Sjostakovitsj, in 
het openbaar een communist, bleek in zijn werk een krachtige dissident van het systeem 
te zijn geweest. Het ‘Chamber Symphonie Opus 110’, geschreven in 1960, was officieel 
een werk ‘ter nagedachtenis van de slachtoffers van fascisme en oorlog’, maar een vriend 
van de componist beweerde later dat hij het schreef naar aanleiding van twee van de 
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VRIJ 
21 
APRIL

CASINO 
TONGEREN
20u00
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor het 
mini-abonnement en de festivalpas.

 



meest traumatische gebeurtenissen in zijn leven: de vaststelling van myelitis (ontsteking 
van het ruggenmerg), en zijn toetreden tot de Communistische Partij. Geen toeval: het 
‘Chamber Symphonie Opus 110’ is één van zijn meest intieme werken. 

We sluiten de eerste festivaldag af met ‘Liederen en Dansen van de Dood’ van 
Modest Moessorgski, in een arrangement voor sopraan en ensemble. Het ensemble 
staat onder leiding van Mikhail Zemtsov, de sopraan is… Ekaterina Levental. Welkom 
terug, Ekaterina. In ‘Liederen en Dansen van de Dood’ geeft Moessorgski de dood – in de 
19de eeuw alom aanwezig in Rusland – vier verschillende gezichten: kindersterfte, dood 
bij jongeren, oorlog, en dood door alcoholmisbruik. Vooral wat dat laatste betreft had de 
componist recht van spreken: de kans dat men Moessorgski dronken tegenkwam was na-
melijk even groot als de kans dat Dolly Parton vannacht op haar rug slaapt. Moessorgski 
belandde in de goot en overleed in 1881 aan een delirium. Dolly Parton leeft nog, maar dat 
uiteraard geen klein beetje terzijde. 

PROGRAMMA
Georgi Sviridov (1)
3 chorusses to lyrics of Russian Poets
On a blue Night (Esenin)
The Song’s birth (Orlov)
The Herd of Horses (esenin)

Dancing Words (2)
Danschoreografie op Russische poëzie

Dmitri Sjostakovitsj (3)
(arr. R. Barshai van strijkkwartet nr. 8)
Chamber Symphonie opus 110 

Modest Moessorgski (4)
(arranged by J. Ledger) 
'Liederen en Dansen van de Dood' 
voor sopraan en ensemble
Lullaby
Serenade
Trepak
The Field Marshal
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UITVOERDERS
Aquarius Kamerkoor o.l.v. Marc Michael De Smet (1)
Ekaterina Levental zang & voordracht (2, 4)
Benjamin Muller dans (2)
Liana Gourdjia viool (3)
Mikhail Zemtsov altviool (3) en dirigent (4)
Tom Devaere contrabas (3, 4)
Studenten van het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen (3, 4)
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Muziek van Arvo Pärt en Philip Glass 

en ontbijtfeest met DJ Goldfox

04u30  ê  GEHEIME LOCATIE

Het eerste concert op zaterdag is er één voor de vroege vogels. We beginnen eraan om 5u 
’s ochtends, op een prachtige buitenlocatie midden in de natuur die we zo lang mogelijk 
geheim willen houden. ‘De jacht is mooier dan de vangst,’ zong Rick de Leeuw (uithang-
bord, steun en toeverlaat van B-Classic) ooit als frontman van Tröckener Kecks, en op 
zaterdag 22 april is de weg naar het concert bijna even belangrijk als het concert zelf. 
Bijna. Omdat de zon niet met een snok opkomt, en de wereld, als schoonheid aan zet is, 
niet bruusk ontwaakt, doorbreken cellist Justus Grimm en pianist Frank Peters al 
fluisterend de stilte met ‘Spiegel im Spiegel’, breekbare minimalistische schoonheid 
van Arvo Pärt, de 81-jarige Est wiens klankkleuren en diepe bassen nauw aansluiten bij 
de Russisch-orthodoxe traditie. Meer Pärt door het Aquarius Kamerkoor onder leiding 
van Marc Michael De Smet, waarna het zachtjes crescendo gaat met muziek van Philip 
Glass – minimalistische generatiegenoot van Pärt – gebracht door Philippe Thuriot 
solo op accordeon.

De soundtrack bij het gloren van de dag wordt geleverd door de koning van de nacht: 
Kristof Claes, beter bekend als de getalenteerde Limburgse DJ Goldfox. Terwijl Claes zijn 
elektronica met de opkomende zon over het landschap laat glijden en langzaam op dag-
temperatuur laat komen, krijgen de bezoekers een ontbijt geserveerd. En met de innerlijke 
mens voldaan, breekt een dag vol mogelijkheden aan. Open einde.
 

 
PROGRAMMA
Arvo Pärt (1)
'Spiegel im Spiegel' voor cello en piano 

Arvo Pärt (2)
Koorwerken
I am the true vine
The Deer’s Cry
Da pacem Domine
Gebed na de Kanon

Philip Glass (3)
'Company' in een arrangement voor accordeon solo

DJ Goldfox (4)
Awakening breakfast party

UITVOERDERS
Aquarius Kamerkoor  o.l.v. Marc Michael De Smet (2)
Justus Grimm cello (1)
Frank Peters piano (1)
Philippe Thuriot accordeon (3)
Kristof Claes Dj (4)
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ZAT 
22 
APRIL

GEHEIME 
LOCATIE
De concertlocatie is geheim en wordt enkel meegedeeld 
aan de mensen die een ticket voor dit concert kopen. 
We verzamelen vanaf 4u30 en vertrekken om 
5u00 stipt naar de concertlocatie.

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor de
festivalpas.
Ontbijtmogelijkheid (graag ter plaatse betalen).
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B-Classic op locatie. Zaterdagmiddag gaan we op bezoek bij CC De Adelberg in Lommel, 
waar al voor de dertiende keer ‘Seduced by Harps’ plaatsvindt, een festival waarbij – 
helemaal juist – de harp op een voetstuk wordt geplaatst. Het toeval wil dat B-Classic 
dit jaar met Ekaterina Levental een harpiste van het allerhoogste niveau uitgebreid op 
bezoek heeft, en dus moest er niet lang worden nagedacht over wie Tongeren zou verte-
genwoordigen in Lommel. 

Ekaterina zal er klassiek van leer trekken, maar zich helemaal volgens de rekbare en on-
geschreven wetten van het pressure cooking-concept ook overgeven aan improvisaties in 
de jazz en de folk, geruggensteund en bijgestaan door Philippe Thuriot op accordeon, 
Yunah Proost op cello en Dick van der Harst op gitaar en banjo. Van der Harst is een 
gevierd muzikant, arrangeur en componist met een grote kennis van en liefde voor zowel 
jazz, klassiek als volksmuziek. Tussen Levental en van der Harst klikte het van bij de eerste 
ontmoeting, en in conversaties en improvisaties reisden ze af naar het woeste Oezbekistan 
van Ekaterina’s kinderjaren, waar ze op zoek gingen naar elementen van de lokale muzi-
kale volkstradities die konden worden ingepast in het eigen repertoire. 

Pressure cooking in zijn essentieelste vorm: uniek, authentiek, en onvoorspelbaar. 

Co-productie van B-Classic en CC De Adelberg.

Seduced by Harps  
Ekaterina Levental, Philippe Thuriot, 

Yunah Proost en Dick van der Harst

 16u00  ê  SINT-PIETERSBANDENKERK LOMMEL

PROGRAMMA  
Creatie van Dick van der Harst en Ekaterina Levental 

UITVOERDERS 
Ekaterina Levental harp & zang

Yunah Proost cello
Philippe Thuriot accordeon

Dick van der Harst gitaar & banjo
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ZAT 
22
APRIL

SINT-PIETERS-
BANDENKERK
LOMMEL
16u00
Kerkplein
3920 Lommel

 
TICKETS
Los ticket enkel te verkrijgen via CC de Adelberg. 
Tel. 011-55 34 11 • www.ccdeadelberg.be
Combiticket: € 35 / studenten € 5 (te betalen aan de 
kassa ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Het combiticket komt in aanmerking voor de festivalpas.

Dit ticket omvat een busreis Tongeren-Lommel 
(heen en terug), toegang tot 'Seduced by Harps' 
en ‘Russisch salon’ (zie volgende pagina).

Locatie vertrek bus: 
Casino, St. Truidersteenweg 3, 3700 Tongeren 
Vertrekuur: 14u30

Gelegenheid tot dineren met de muzikanten 
na terugkomst uit Lommel (omstreeks 18u00)
in het Casino. Ter plaatse te betalen.
Reserveren via kris@b-classic.be
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PROGRAMMA
Peters en de Leeuw
Russisch salon met Frank Peters en Rick de Leeuw

Met o.a. delen uit:
Mikhail Glinka (1) Liederen voor sopraan en piano
Mikhail Glinka (2) Trio Pathetique voor klarinet, fagot en piano
Sergej Prokofjev (3) Ouverture op Hebreeuwse thema’s
Aleksandr Borodin (4) Strijkkwartet nr.2
Dmitri Sjostakovitsj (5)  
Uit 10 Revolutionaire Koren 
Sentence of death (A. Gmyrev)
The Night of January (A. Katz)
Silent Guns (V. Tarasov)
Galina Oestvolskaja (6) Pianosonate nr. 6
Alfred Schnittke (7) 1e deel uit 'Choir Concerto'
Vladimir Vysotski (8) Russische folksongs

UITVOERDERS
Ekaterina Levental zang (1)
Frank Peters piano (1, 2, 6)
Nele Delafonteyne klarinet (2, 3)
Francis Pollet fagot (2)
Maarten Lingier piano (3)
Tatiana Samouil viool (3, 4)
Liana Gourdjia viool (3)
Tony Nys altviool (4)
Mikhail Zemtsov altviool (3)
Justus Grimm cello (3, 4)
Valery Alexeev accordeon & zang (8)
Dick van der Harst gitaar & banjo (8)
Aquarius Kamerkoor 
 o.l.v. Marc Michael De Smet (5, 7)

Natuurlijk hebben wij ook aan gezelligheid gedacht. Zaterdagavond wordt het Casino van 
Tongeren omgetoverd tot een heus Russisch salon. Of doe maar Salon, met een hoofdlet-
ter. Zeteltjes, Russische hapjes, en-hoe-heet-dat-doorzichtige-drankje-ook-weer-dat-je-
met-mate-moet-drinken? Wodka! Juist. Gisteren teveel van gedronken, vandaar. 

Op het podium zitten Rick de Leeuw en Frank Peters. Frank gaat vertellen, Rick luis-
teren, vragen stellen, animeren, enthousiasmeren, en ongetwijfeld ook zijn grote liefde 
voor de Russische literatuur aan bod laten komen. Peters, meesterlijk pianist, heeft een 
nauwe band met alles wat uit Rusland komt: het volk, de cultuur, maar natuurlijk ook de 
muziek. Vele van zijn grootste muzikale voorbeelden komen uit het land van de… wodka! 
Bij een aantal van hen ging hij zelfs masterclasses volgen. Rick en Frank vertrekken bij 
Glinka, de Mozart van Rusland, en nemen ons mee op een wandeling doorheen het 
klassieke landschap van het land. Een vertelling die geïllustreerd zal worden met muzikale 
intermezzo’s van Frank aan de piano, strijkkwartetten, het Aquarius Kamerkoor, en 
zang van Ekaterina Levental. Traditionele stukken komen aan bod – Tsjaikovski, 
Sjostakovitsj, Schnittke – maar ook meer excentrieke figuren als Oestvolskaja, 
bekend als ‘de vrouw met de hamer’. Oestvolskaja – een timide, mensenschuwe vrouw – 
ramde haar werken dusdanig hard in het klavier dat de piano van dienst na haar voorstel-
ling doorgaans klaar was voor het containerpark. Afdeling piano’s, in Rusland vlak naast 
de bak voor de lege flessen wodka. Schol!

Russisch Salon  
Rick de Leeuw en Frank Peters

 20u30  ê  CASINO TONGEREN
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CASINO
TONGEREN
20u30
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren

 
TICKETS
Los ticket 
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor het 
mini-abonnement en de festivalpas.

Combiticket 
€ 35 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Het combiticket komt in aanmerking voor 
de festivalpas.

Dit ticket omvat een busreis Tongeren-Lommel 
(heen en terug), toegang tot 'Seduced by Harps' 
(zie vorige pagina) en ‘Russisch salon’.

Locatie vertrek bus: 
Casino, St. Truidersteenweg 3, 3700 Tongeren 
Vertrekuur: 14u30

Gelegenheid tot dineren met de muzikanten 
na terugkomst uit Lommel (omstreeks 18u00)
in het Casino. Ter plaatse te betalen.
Reserveren via kris@b-classic.be
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De muzikale fietstocht van B-Classic is in amper een paar edities uitgegroeid tot een begrip, 
en dus gaan wij er, met de guidon van onder, gewoon mee door. Met toegevoegde waarde. 
Tijdens een tocht van zo’n dertig kilometer verbinden we drie kerkdorpen van Borgloon 
met elkaar. In elk dorp houden we halt, in elk dorp worden we getrakteerd op een ouder-
wets dorpsfeest, door de plaatselijke verenigingen op poten gezet. De tent, de biertafels, 
de boterhammen met kipkap. De komende vier jaren zullen telkens de andere kerkdorpen 
aan bod komen tot we ze alle dertien hebben bezocht.

In elk van de dorpen vindt er een crash-concert plaats: een half uur lang gaat de lokale 
harmonie, de blaaskapel, wie weet wel de judo-club, aan de slag met de klassieke muzi-
kanten van B-Classic (met o.a. Frank Peters, Dick van der Harst en Rhonny Ventat). 
Een kort gevecht, en dan weer verder. De eindmeet ligt in de hoofdkerk van Borgloon, 
waar afgesloten wordt met, welja, een slotconcert. Het Aquarius Kamerkoor zal van de 
partij zijn, de vespers van Rachmaninov zullen de revue passeren, en nog veel meer. O ja, 
er is daar in Borgloon ook een kermis. Met botsauto’s, en smoutebollen. Met Rachmaninov 
in de botsauto’s: voor alles is er een eerste keer. 

Co-productie van B-Classic en de stad Borgloon.

VELO 3840  
Muzikale fietstocht

 09u30  ê  STOOMSTROOPFABRIEK BORGLOON

PROGRAMMA
VELO 3840

Concert 1 ê Nicolaj Rimski-Korsakov 
Kwintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot, 
hoorn en piano

Concert 2 ê Russische Folk 
voor zang, accordeon, saxofoon en gitaar

Concert 3 ê Singing Cello's
Aangrijpende melodieën gebracht door 
ensemble van 8 cello’s

Concert 4 ê Sergej Rachmaninov
'Vespers' voor gemengd koor
Rejoice, O Virgin
Verse before the Six Psalms
Praise the Name of the Lord
In that we have beheld the Resurrection of Christ
My soul doth magnify the Lord
Today is Salvation
When Thou hadst risen again
To Thee, the victorious leader

Concert 5 ê Russische highlights
voor solo sopraan en groot harmonieorkest

UITVOERDERS
Lieve Goossens fluit (1)
Nele Delafonteyne klarinet (1)
Anthony Devriendt hoorn (1)
Francis Pollet fagot (1)
Frank Peters piano (1)
Valery Alexeev accordeon & zang (2)
Rhonny Ventat saxofoon (2)
Dick van der Harst gitaar (2)
Fien Van Damme cello (3)
Margot Joubart cello (3)
Mikko Pablo cello (3)
Teresa Madeira cello (3)
Frederik Daelemans cello (3)
Inga Sander cello (3)
Laia Ruiz Llopart cello (3)
Shuya Tanaka cello (3)
Aquarius Kamerkoor o.l.v. Marc Michael De Smet (4)
Ekaterina Levental sopraan (5)
Koninklijke Muziekvereniging 'De Ware Vrienden' 
Bommershoven (5)
Koninklijke Fanfare 'Hoop in de Toekomst' 
Hoepertingen (5)
Koninklijke Harmonie 'Kunst na Arbeid'
Gors-Opleeuw (5)
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MUZIKALE 
FIETSTOCHT 
BORGLOON
Samenkomst om 09u30 aan de Stoomstroopfabriek 
Stationsstraat 54
3840 Borgloon

 
TICKETS

Fietstocht 
€ 25 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor de festivalpas.

Inwoners van Borgloon betalen € 5 en kunnen 
een ticket kopen bij: 
dienst Cultuur Borgloon
Speelhof 10
3840 BORGLOON
T +32 (0)12 63 06 00 
dienstcultuur@borgloon.be

Catering 
€ 20 (ontbijt, middag- en avondeten, 4-uurtje) 
Met liefde bereid door de muziekverenigingen van 
Gors-Opleeuw, Hoepertingen en Bommershoven 
en de frituristen van de kermis.
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Op maandagavond ontvangen we u graag in Kaai 16, de tot prachtige eventlocatie omge-
bouwde meelfabriek aan – de goeie namen liggen doorgaans gewoon voor het oprapen 
– Scheepvaartkaai nummer 16 in Hasselt. We serveren er u die avond een symfonie voor 
oor, tong en smaakpapillen. Vijf culinaire hoogstandjes, evenveel muzikale equivalenten, 
netjes en enthousiast tot u gebracht en aan elkaar gepraat door überober Rick de Leeuw. 

In de muzikale begeleiding ligt de focus op de Russische folk, de uitvoering is in handen 
van Dick van der Harst (gitaar), Rhonny Ventat (saxofoon), Ekaterina Levental 
(zang en harp), Yunah Proost (cello) en Philippe Thuriot (accordeon).

De kok is geen Rus, maar zij die het kunnen weten beweren dat hij het op Russische wijze 
in de pot roeren op fenomenale wijze in de polsen heeft. Gaat dat horen, zien en proeven!

De opbrengst van deze avond is ten voordele van vzw Kleine Prins. Deze vzw zet zich in 
voor ouders en families die geconfronteerd worden met kinderkanker.

Co-productie van B-Classic met Peter Croonen (vzw Kleine Prins), 
de Malle Koks en Kaai 16.

Symfonie voor Tong
en Verhemelte  

20u00  ê  KAAI 16 HASSELT

UITVOERDERS
Dick van der Harst gitaar 

Ekaterina Levental zang en harp
Yunah Proost cello

Philippe Thuriot accordeon
Rhonny Ventat saxofoon
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KAAI 16 
HASSELT
20u00
Scheepvaartkaai 16
3500 Hasselt

TICKETS
€ 65 voor concert en diner (excl. drank). 
Geen reductie mogelijk.
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Geen wilde combinaties deze avond, maar klassiek zoals klassiek soms moet zijn. Als de 
monumentale kracht van een werk zo groot is als bij de ‘Cellosonate’ van Rachmaninov, 
of het ‘Souvenir de Florence’ van Tsjaikovski, als de verrassingen in het stuk zelf zitten, 
de pressure cooking zich afspeelde in het hoofd van de componist, dan mag het gewoon 
zijn wat het was, is, en voor altijd zal blijven: Klassiek. 

De ‘Cellosonate’ van Rachmaninov is één van de belangrijkste werken ooit voor de cello 
geschreven, zoniet hét belangrijkste, en ook de pianopartijen zijn van de allermooisten die 
op het instrument gespeeld kunnen worden. Russische laat-romantiek op z’n best. 

Tsjaikovski heeft dan weer relatief weinig kamermuziek geschreven, maar die handvol keren 
dat hij het genre in het vizier nam, schoot hij telkens vol in de roos. Geen werk van hem dat 
in de geschiedenis van de kamermuziek geen hoofdrol heeft opgeëist. ‘Souvenir de Flo-
rence’, waarin Tsjaikovski veelvuldig gebruikt maakt van Russische volksmelodieën, is een 
werk voor sextet, een bezetting die in de kamermuziek eerder zelden aan zet was, en het 
werk zelf heeft vanwege zijn grootse uitwerking de allure van een symfonie. Het meester-
schap dat ‘Souvenir de Florence’ vraagt van zijn uitvoerende muzikanten is enorm.  

Met de opener van deze klassiekste der klassieke avonden, het ‘Concertino for String 
Quartet & Windensemble’ van Erwin Schulhoff, spelen we een heel klein beetje vals. 
Schulhoff was een Tsjech, geen Rus, uit protest tegen de westerse maatschappij weliswaar 
Sovjet-burger geworden en in die hoedanigheid door de nazi’s ingerekend en aan zijn einde 
gekomen, maar dat is ons excuus niet. Wel dit: het strijkkwartet Malibran en het blazersen-
semble I Solisti del Vento (allebei aanwezig op ons festival) dromen er al lang van om het 
wrange werk van Schulhoff samen te kunnen spelen, maar vonden er nooit de gelegenheid 
of het podium voor. Dat bieden wij hen nu aan. Voilà. Enjoy! 

Russisch Gala  
Rachmaninov, Tsjaikovski, Schulhoff

 20u30  ê  CASINO TONGEREN

PROGRAMMA
Erwin Schulhoff (1)
'Concertino' voor strijkkwartet 
en groot blazersensemble

Sergej Rachmaninov (2)
'Sonate' voor cello en piano

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (3)
'Souvenir de Florence' voor 
2 violen, 2 altviolen en 2 cello’s

UITVOERDERS
Lieve Goossens fluit (1)
Tatiana Samouil viool (1, 3)
Liana Gourdjia viool (3)
Aki Saulière viool (1) 
Tony Nys altviool (1, 3) 
Mikhail Zemtsov dirigent (1) 
& altviool (3)
Magdalena Ceple cello (3)
Justus Grimm cello (1, 2, 3)
Frank Peters piano (2)
Lieve Goossens fluit (1)
Katlijn Sergeant piccolo (1)
Karel Schoofs hobo (1)

Dimitri Mestdag Engelse hoorn (1)
Nele Delafonteyne klarinet (1)
Tomonori Takeda 
klarinet/basklarinet (1)
Francis Pollet fagot (1)
Filip Neyens contrafagot (1)
Anthony Devriendt hoorn (1)
Dries Laureyssen hoorn (1)
Alain de Rudder trompet (1)
Steven Verhaert trompet (1)
Jan Smets trombone (1)
Bram Fournier trombone (1)
Bernd Van Echelpoel tuba (1)
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CASINO 
TONGEREN
20u30
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor het 
mini-abonnement en de festivalpas.
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Op woensdag een kleine bokkesprong in onze programmering, voor het goede doel. De 
muzikale winst gaat immers integraal naar het publiek. Anna Samouil, een sopraan die 
tot de absolute wereldtop behoort en actief is in de prestigeuze opera van Berlijn, wordt 
voor één dag naar België overgevlogen voor een unieke samenwerking met haar zus, de 
al even formidabele Tatiana Samouil, eerste viool bij het Malibranquartet. Anna via 
de officiële wegen – impresario’s, managers – binnenhalen, is iets waar enkel de grootste 
organisaties ter wereld van mogen dromen, maar aangezien ze al heel lang eens samen 
met haar zus Tatiana op het podium wilde staan (vanwege hun drukke agenda’s zien de 
zussen elkaar bijzonder weinig), zagen wij onze kans schoon. Voorstel: doe maar wat jullie 
willen. En ’t was beklonken. 

Wat zij willen: liederen van Sjostakovitsj brengen, met viool, cello en piano. Op gedichten 
van Alexander Blok. Zwaarmoedige stuff, moeilijk, maar: toprepertoire. Daarna de 
‘Rückertlieder’ van Mahler in een transcriptie voor zang en strijkkwartet, en voorafge-
gaan door het ‘Pianokwartet’ van diezelfde Mahler en Alfred Schnittke. Mahler is geen 
Rus, maar we zeiden het al: het goede doel. Toprepertoire in een unieke familie-bezetting. 

Co-productie van B-Classic en CC de Bogaard.

The Samouil Sisters  
Liederen van Sjostakovitsj, 

Mahler en Schnittke. 

 20u15  ê  ACADEMIEZAAL SINT-TRUIDEN

PROGRAMMA
Gustav Mahler/Alfred Schnittke (1)
Pianokwartet 
(versie met 2de deel vervolledigd door Alfred Schnittke)

Dmitri Sjostakovitsj (2)
'Songs on poems by Alexander Blok'
 voor sopraan, viool, cello en piano

Gustav Mahler (3)
Rückert-Lieder 
(bewerking voor sopraan en strijkkwartet)

UITVOERDERS
Anna Samouil sopraan (2, 3)
Tatiana Samouil viool (1, 2, 3)
Aki Saulière viool (3)
Tony Nys altviool (1, 3)
Justus Grimm cello (1, 2, 3)
Frank Peters piano (1, 2)
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ACADEMIEZAAL 
SINT-TRUIDEN
20u15
Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden

TICKETS
Enkel verkrijgbaar via CC de Bogaard 
in Sint-Truiden.
T +32 (0)11-701 700 
www.debogaard.be
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Op donderdagavond keren we terug naar de bron: de basiliek van Tongeren. Daar waar 
in 1958 de allereerste Basilicaconcerten plaatsvonden. De grootouders van B-Classic, 
zeg maar. Toen B-Classic voor het eerst de basiliek innam, moest er een contract worden 
ondertekend waarin werd beloofd dat het publiek niet te uitbundig zou applaudisseren. 
Staande ovaties verboden. Dat mag vandaag wel. En voor de integrale opvoering van het 
‘Petroesjka’-ballet van Igor Stravinski mogen we er zelfs alle stoelen uithalen. Het 
ballet wordt gebracht in een hoogst ongebruikelijke versie voor accordeon en piano, in 
een choreogafie van Benjamin Muller. Wat het allemaal nog net dat tikje unieker maakt, 
is dat Muller geen beroep doet op klassieke balletdansers, maar aan de slag gaat met 
hedendaagse dansers die de vrijheid krijgen om hun persoonlijke verhaal te vertellen op 
dit monumentale klassieke werk. 

Daarna de ‘Symfonische Dansen’ van Rachmaninov, met aan de piano een naam 
die in normale omstandigheden voor ons simpelweg onhaalbaar ware geweest: het mo-
nument genaamd Eldar Nebolsin. Enter Ekaterina Levental, die haar jeugd doorbracht 
in dezelfde stad als Nebolsin, hem persoonlijk benaderde en geïnteresseerd kreeg in de 
werkwijze van B-Classic (grote inbreng in het samenstellen van de groep muzikanten en 
de keuze van het repertoire – de dansen van Rachmaninov stonden al langer op zijn ver-
langlijstje). Omdat Rachmaninov het werk oorspronkelijk schreef voor twee piano’s bren-
gen wij de Symfonische Dansen in Tongeren in zijn oervorm, en zetten we Nebolsin te-
genover onze fantastische huispianist Frank Peters. Is dat een klarinet in onze broek, of 
zouden wij nu al een klein beetje opgewonden zijn?

Het Petroesjka-ballet is een co-productie van B-Classic en C-mine cultuurcentrum.

Stravinski 
Rachmaninov  

Ballet en Symfonische Dansen

 20u30  ê  BASILIEK TONGEREN

PROGRAMMA
Igor Stravinski (1)
Volledige ballet 'Petroesjka'. 
Met danschoreografie van Benjamin Muller i.s.m. de dansers.
Gebracht in een versie voor accordeon en piano.

Sergej Rachmaninov (2)
'Symfonische Dansen' versie voor 2 piano’s

UITVOERDERS
Hella Vanhemelrijck dans (1)
Benjamin Muller choreografie & dans (1)
Jochem Eerdekens dans (1)
Philippe Thuriot accordeon (1)
Maarten Lingier piano (1)
Eldar Nebolsin piano (2)
Frank Peters piano (2)
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ONZE-LIEVE-
VROUWEBASILIEK 
TONGEREN
20u30
Stadhuisplein 10
3700 Tongeren

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor het
mini-abonnement en de festivalpas.
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‘Ik heb nog nooit aan politiek gedaan,’ zegt Gert Robijns, kunstenaar uit Sint-Truiden en 
de hoofdrolspeler in dit project,  ‘maar dit was te mooi om te laten liggen’. Robijns verwierf 
naam en bekendheid met ‘Reset’, een werk waarvoor hij het huis van zijn grootouders in 
Gotem afbrak en in Brustem heropbouwde, zonder ramen of deuren. 

Speler nummer twee is Philippe Vlerick, zakenman en voorzitter van de koepel Festival 
van Vlaanderen. Toen Vlerick (in 2006 verkozen tot Manager van het Jaar, en sinds 2013 
‘Commandeur in de Leopoldsorde’) hoorde dat wij dit jaar met de ‘Russische Ziel’ aan de 
slag zouden gaan, belde hij. Dat hij in het bezit was van een collectie werken uit de periode 
van de Perestrojka, en dat we die mochten hebben. Hebben, zoals in: lenen, gebruiken. 
Gert Robijns haalde speler nummer drie erbij: de Limburgse fruitboeren. 

‘Iedereen die in de fruitstreek woont, zal ze wellicht al gezien hebben,’ zegt Robijns, ‘de 
affiches met daarop ‘Politiekers geef ons Rusland terug!’. Die waren er ineens, zonder ver-
dere uitleg. Eerst wist niemand waarover het ging, maar het bleek over de Russische boy-
cot op de voedselinvoer te gaan. De boeren hadden hun onvrede onmiddellijk geventileerd, 
zwart op wit, redelijk rudimentair: ‘Politiekers geef ons Rusland terug!’. Toen ze hoorden 
dat de boodschap niet voor iedereen duidelijk was, hebben ze er een peer bijgezet’. 

Robijns lacht. In zijn hoofd zag hij de link met zijn eigen werk. ‘Ik heb zelf een tijdlang land-
schappen gefotografeerd. Van twee maakte ik er één. Wat verticaal stond, kwam terug als 
horizontaal element. Ik vermengde de portret- en de landschapsfotografie. Portret is altijd 
verticaal, landschap is altijd horizontaal. Iemand die je liggend fotografeert, is meestal 
dood. Ik ga de werken van Vlerick verknippen en vermengen met die horizontale banner 
van de boeren, afprinten op Billboard-formaat en terug vermengen met het landschap, 
door ze er midden in te plaatsen. Import-export, snap je? De Russische kunst komt naar 
hier, de peren moeten terug naar Rusland. Het is belangrijk dat we de Limburgse boeren 
meenemen in ons verhaal’. 

Voor u, of de heer Vlerick, de politie belt: Robijns gaat kopieën van Vlericks werken ver-
knippen. En op zijn dak, dat van Robijns, vindt op vrijdag 28 april een concert plaats. 
Vermengen staat, zoals u ondertussen weet, op het lijf van B-Classic geschreven. Van-
avond vermengen we muziek met beeldende kunst, muziek met het landschap en uiteraard 
muzikanten met elkaar. Jan Swerts (piano), Liana Gourdjia (viool) en Valery Alexeev 
(accordeon) gaan voor het eerst samen aan de slag. In reset. Om de opening van deze even 
opmerkelijke als wijdverspreide tentoonstelling op even opmerkelijke wijze op te luisteren. 

Politiekers geef
ons Rusland terug!  

Gert Robijns

 20u30  ê  RESET GOTEM (BORGLOON)
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RESET
GOTEM
20u30
Sint-Truidersteenweg 137
3840 Gotem (Borgloon)

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor de festivalpas.
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De slotdag is eigenlijk een nacht. Het concert begint zaterdagavond om 20u30, en stopt 
op zondagochtend om 8u30. But when the music’s over, don’t turn out the lights. Als de 
instrumenten worden neergelegd, en de DJ zijn draaitafel tot stilstand heeft gebracht, 
wordt er voor alle aanwezigen nog een ontbijt geserveerd. 

Uitleggen wat er die nacht allemaal te gebeuren staat, is onbegonnen werk, voorname-
lijk omdat wij het ook niet precies weten. Omdat net dat de bedoeling is. Alles kan, alles 
mag. Of toch bijna (de goede zeden en zo). Het is een festival op zich, de climax van wat 
er de voorbije tien dagen is opgebouwd, met muzikanten die de revue zijn gepasseerd, 
ingewerkt zijn, elkaar beter hebben leren kennen, en wederzijds vertrouwen hebben op-
gebouwd om een sprong in het diepe te wagen. Tal van bezettingen (jonge talenten én 
doorgewinterde routiniers) wagen zich aan de meest uiteenlopende werken: van Russi-
sche folk over groots klassiek via improvisatie naar DJ’s. Spin that wheel and drop the 
cello on the one! 

Ringmaster is wederom Rick de Leeuw en het verrassingsentreetje komt van producer 
en fulltime muziekjunk Micha Volders, die vorig jaar met een roedel popmuzikanten al 
improviserend ‘Le Quattro Stagioni’ van Vivaldi herwerkte tot ‘Blurred Seasons’. Dit jaar 
brengt hij Peter Houben, frontman van indieband Benny Zen, mee. De opdracht van 
B-Classic en de Velinx was: ‘doe iets met Peter en de wolf’. Micha ging dus op zoek 
naar een ‘Peter’. Vandaar. Ze doen iets met tape-loops en oude bandrecorders. ‘Pierre 
et le Loop’ heet het, en elke bandrecorder vertegenwoordigt een dier. Haha! Zijn legen-
darische woorden voor deze productie zijn: ‘Het wordt mega-toegankelijk en geweldig 
voor families met kinderen’.

Er is drank, er is eten, massaal veel muziek, en – waarom zouden wij u nù nog in de maling 
nemen? – er zijn matrassen. Want daar buiten loopt een schaap. Wedden?

Co-productie van B-Classic en de Velinx.

Party, after-party
én morning after  

Slotevent

 20u30  ê  CASINO TONGEREN
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ZAT 
29
APRIL

CASINO 
TONGEREN
20u30
Sint-Truidersteenweg 3
3700 Tongeren

TICKETS
€ 22,5 / studenten € 5 (te betalen aan de kassa 
ter plaatse op vertoon van studentenkaart).
Dit concert komt in aanmerking voor de festivalpas.



BUSINESS SEATS 
LAUREATENCONCERT 
KONINGIN 
ELISABETHWEDSTRIJD 2017 
'CELLO'
VRIJDAG 9 JUNI

Tachtig jaar na zijn eerste editie staat de Koningin Elisabethwedstrijd voor het eerst in het teken 
van de cello. Het finale applaus voor de deelnemers aan deze prestigieuze wedstrijd zal nauwelijks 
verstomd zijn, wanneer u al kan kennismaken met de 1ste laureaat tijdens een exclusief concert.

Dit concert is uniek en wel om de volgende redenen:

•  Een topcellist – de wedstrijdlat ligt immers zeer hoog – zal u laten genieten van een 
 ongetwijfeld beklijvend concert.

•  Gastheer en gastvrouw, graaf en gravin d’Ursel, ontvangen u na het concert 
 met veel plezier in kasteel Hex in Heers voor een uitgebreide receptie. 
 Het kasteel van Hex was de verblijfplaats van graaf de Velbruck (1719-1784), 
 prins-bisschop van Luik. Deze vrijmetselaar was beschermheer van kunsten 
 en wetenschappen.

U wordt ontvangen in het opmerkelijke interieur in Lodewijk XVI-stijl met niet minder dan zes 
salons volledig in hun oorspronkelijke staat gerestaureerd. De tuin is in Franse stijl, het park van 
80 hectare groot is in Engelse stijl. Bij mooi weer vindt de receptie plaats in de schitterende tuin 
achter het kasteel.
 

Ticketprijs: € 100

Voor deze prijs:
• bent u onze gast tijdens het laureatenconcert op vrijdag 9 juni 2017 in de kerk van Heks
• steunt u B-Classic
• geniet u van een uitgebreide receptie na het concert

Mail naar kris@b-classic.be om te reserveren.
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ADMINISTRATIEKOSTEN
Let op: bij alle telefonische en/of elektronische reservaties wordt er automatisch per 
transactie (niet per ticket) een kleine administratiekost van € 1,50 aangerekend.

HOE BETALEN
ê  Betalen kan in de Velinx, contant, met Bancontact of Visa en Maestro. 
ê  U kan ook betalen per overschrijving nadat u een bevestiging van de reservering 
 en een overschrijvingsformulier ontvangen hebt. Vanaf de ontvangst van uw 
 overschrijvingsformulier heeft u 10 dagen te tijd om de betaling uit te voeren. 
 

BETAALDE RESERVERINGEN
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen we uw tickets met de post op.
Ontvangen we uw betaling minder dan 10 dagen voor de voorstelling(en), dan liggen de 
tickets klaar aan de kassa ten laatste één uur voor aanvang van de voorstelling.

ONBETAALDE RESERVERINGEN
Onbetaalde reserveringen vervallen na verloop van tijd. Indien wij uw betaling 10 dagen na 
ontvangst van onze orderbevestiging niet ontvangen hebben, behouden wij ons het recht 
uw reservering te annuleren. Graag een seintje wanneer u een gereserveerde voorstelling 
niet kan bijwonen, zo hoeven we geen andere klanten te ontgoochelen. Gereserveerde 
en niet-betaalde tickets, die een kwartier vóór aanvang van de voorstelling nog niet zijn 
afgehaald, kunnen doorverkocht worden.
 

GROEPEN
Vanaf 10 personen kan u genieten van een gereduceerd tarief. 
Neem contact op met Kris via kris@b-classic.be

TERUGBETALINGEN
Tickets worden niet terugbetaald noch omgeruild, tenzij de voorstelling door ons wordt 
geannuleerd.

AVONDKASSA
Eén uur voor aanvang van de voorstelling is de avondkassa geopend. 
Studenten kunnen aan de avondkassa een ticket kopen tegen € 5 (niet geldig voor het 
concert op 24/4 en 26/4).
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TICKETINFORMATIE

ê Het mini-abonnement en de festivalpas zijn plastic pasjes en kunnen dus
 niet via e-mail bezorgd worden. Na reservatie en betaling kunnen ze 
 afgehaald worden in de Velinx of per post verstuurd.
 Het mini-abonnement kost € 65. Dit is geldig voor de concerten op 
 21, 22 (avond), 25 en 27 april.
 De festivalpas kost € 110. Deze pas geeft toegang tot alle concerten 
 (behalve de concerten van 24 en 26 april).
ê Studenten betalen voor de meeste concerten slechts 5€ (uitgezonderd 
 op 24/4 en 26/4). Tickets zijn enkel verkrijgbaar aan de avondkassa, 
 vanaf een uur voor ieder concert.

1. ONLINE 

Aankoop kan op www.b-classic.be/tickets of www.develinx.be

2. TICKETSHOP

CC DE VELINX 
Dijk 111
3700 Tongeren

Openingsuren: 
maandag en woensdag: 9u00 – 12u00 / 13u00 – 17u00 
dinsdag: 9u00 – 12u00 / 13u00 – 19u00 
donderdag: 9u00 – 12u00 / 13u00 – 18u30 
vrijdag: 9u00 – 12u00 
zaterdag: 14u00 – 18u00

 

3. RESERVATIES

Bij B-Classic  
ê  Op het nummer +32 (0) 497 427 960. 
 Spreek uw boodschap in indien u geen aansluiting krijgt. 
ê  Via mail naar ticket@b-classic.be 

Bij de Velinx
ê  Via mail naar ticket@develinx.be
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KOEN VANMECHELEN 

Kunstenaar Koen Vanmechelen is de artistieke peter van het 
B-Classic festival. B-Classic beantwoordt immers perfect aan de 
contouren van Koen Vanmechelens reflectie over de manier waar-
op de mens keer op keer zijn identiteit probeert te vormen en 
te verankeren: via strijd, verovering van ruimtes en geesten, via 
destructie en constructie. Maar ook via de voortdurende herde-
finiëring van grenzen, een proces dat altijd met de nodige offers 
gepaard gaat. Zonder strijd is er geen leven, noch groei. Bij Koen 
Vanmechelen gaat het over het doorbreken van de eicel, van het 
ei, van het membraan van de wereld. Het ei als de kiem van het 
leven. Vanmechelens oerdrang gaat niet om de strijd tegen ‘de 

ander’. Integendeel: de ander, dat ben ik. Kruising en versmelting of bioculturele diversiteit 
is onze enige deur naar elders. “Kip en ei leiden tot een kritische beleving van het heden 
en het verleden. Voor de kunstenaar vormt dat een ideaal vertrekpunt om een symbiose 
tussen vroeger en nu te zoeken voor de toekomst”. Een sterkere metafoor voor B-Classic 
is haast niet te bedenken. 

Inmiddels verhuisde Koen Vanmechelen naar zijn nieuwe studio in Genk die hij doopte 
tot La Biomista. La Biomista betekent letterlijk ‘mix van leven’. De site is een artistiek 
project an sich en zal met haar 24 ha een unieke plek worden waar kunst en wetenschap 
samen de plaats van de mens in de natuur onderzoeken. La Biomista bestaat uit drie 
onderdelen; een atelier, een park en de gerestaureerde directeursvilla. Het nieuwe 
atelier van Koen werd ontworpen door architect Mario Botta. Het gebouw bevat naast de 
burelen en studio ook een grote serre en kooi; een plek voor mens en dier. Het is Botta’s 
eerste zwarte gebouw, een verwijzing naar de steenkool, het DNA van Genk. Het park 
en de gerestaureerde villa worden in samenwerking met de stad Genk uitgebouwd tot 
een inspirerende plek rond bioculturele diversiteit waar Vanmechelens dieren en projecten 
symbool voor staan.
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VRIENDEN VAN B-CLASSIC
B-Classic is, zoals Rick de Leeuw het zo treffend verwoordt, een sociaal laboratorium dat resul-
teert in zinderende voorstellingen. Het is een ontmoetingsplaats voor publiek en musici met een 
dorpel die niemand doet struikelen. Muziek kent géén grenzen, muziek vraagt geen keuzes en is 
geen en/of verhaal, muziek trekt geen hoge muren op, muziek beleven komt vanuit de ziel en het 
buikgevoel. Dan pas kan muziek emoties oproepen én bruggen bouwen. 
De club VRIENDEN VAN B-CLASSIC werd naar deze denkwijze gevormd. Veel meer dan een 
groep van donateurs willen we dat deze “festivalclub” een groep van (h)echte vrienden wordt. 
Een groep die tevens het festival omarmt, koestert en promoot.

Hiertoe bedachten we het volgende:
ê  Het jaarlijkse lidgeld bedraagt slechts € 30 voor 1 persoon en € 50 voor 2 personen.
ê Tijdens het festival ontvangen we onze vrienden voor een apart en exclusief concert 
 tegen een vriendenprijs, zoals het onder vrienden betaamt.
ê Elk jaar, in november, organiseren we een gezamenlijke vriendenactiviteit. 
 Betalend maar zeer budgetvriendelijk.

Wilfried Colmonts is de trekker en het gezicht van VRIENDEN VAN B-CLASSIC. 
Wilfried is een diehard fan van B-Classic, een bruggenbouwer bij uitstek en sociaal zeer onder-
nemend en bewogen.

PLANNING ‘VRIENDEN VAN B-CLASSIC’ 2017

1.  Om elkaar vóór de start van het festival 2017 alvast beter te leren kennen, organiseren we  
 onze eerste vriendenactiviteit op zondag 12 februari. Een ‘maidentrip’! We nodigen u 
 hartelijk uit voor een winterbarbecue. Breng vlees, vis, veggieburgers, …. en wat u maar 
 graag lust mee! Wij zullen klaarstaan om alles vol enthousiasme te bakken en de bijhorende
 drankjes kwistig te schenken. Aanmelden graag via kris@b-classic.be. 
 Adres: Romeinse Kassei, Grootloon (Niet bereikbaar met de wagen. Je parkeert best aan het
 college, Tongersesteenweg 48, Borgloon.Volg vanaf daar de wegwijzers). Aanvang: 13u30.

2.  Op donderdag 20 april – de vooravond van het festival – worden alle vrienden uitgenodigd
 voor een exclusieve avant-première. We geven een kort overzicht van de highlights van het
 festival en Ekaterina Levental zal met 'de Weg' de aftrap geven! Prijs: € 10. Aanmelden graag
 via kris@b-classic.be.  Adres: Casino, St. Truidersteenweg 3, 3700 Tongeren. 
 Aanvang: 20u30.

3.  In november wordt de laatste vriendenactiviteit voor 2017 georganiseerd. 
 Datum en inhoud worden later meegedeeld.
 

Praktisch
Overschrijving van het lidgeld 'vrienden van B-Classic' op rekeningnr. BE46 0680 8015 
2036 – BIC: GKCC BE BB van B-classic – Festival van Vlaanderen, onder vermelding van 
‘lidgeld vrienden B-Classic 2017’.  Wij kijken uit naar onze vrienden! Eventuele vragen 
beantwoorden wij graag. Voor meer info, bel naar Kris op het nr. +32 497-427 960.
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PARTNERS

Subsidiërende overheden

Business seats

Festivalpartners

Culturele partners

Samenwerkingen

Financiële sponsors

Mediapartners

40

CC DE ADELBERG 
LOMMEL

ACADEMIES BEELDENDE KUNST S INT-TRUIDEN, GENK, TONGEREN
KONINKLIJKE FANFARE ‘HOOP IN DE TOEKOMST’  HOEPERTINGEN

KONINKLIJKE HARMONIE ‘KUNST NA ARBEID’  GORS-OPLEEUW
KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING ‘DE WARE VRIENDEN’  BOMMERSHOVEN

KASTEEL 
HEXMuna.Co

HOOFDSPONSOR

Stichting de Moffarts, met zetel op kasteeldomein het Hamel in Lummen, is een stich-
ting van openbaar nut, opgericht in 1997. Haar oprichters en bezielers van het eerste uur, 
barones Marie-Louise en haar broer, baron André de Moffarts, droegen hun geestes- kind 
op om zich niet enkel te richten op de zorg voor het haar toevertrouwde patrimonium 
en de voortzetting van enkele initiatieven die betrekking hebben op (adels)geschiedenis, 
genealogie en heraldiek. In de lijn van hun eigen interesses gaven zij de werking van hun 
Stichting ook een artistieke dimensie in de brede zin van het woord mee. De Stichting 
neemt deze opdracht zeer ter harte, en organiseert en ondersteunt daarom regelmatig 
tentoonstellingen, concerten en andere kunstmanifestaties, in het Hamel of daarbuiten. 
Ze doet dit op eigen initiatief, dan wel in samenwerking met andere partners, die elk op 
hun eigen terrein en met hun eigen expertise kunnen bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen die de Stichting nastreeft. Vandaar onze steun aan B-Classic. 

De Stichting is verheugd deze organisatie te onder- steunen in hun zoektocht naar ver-
nieuwende vormen van muziekbeleving, zowel voor de muzikant als voor het brede pu-
bliek. De ontmoeting tussen beiden buiten de traditionele concertruimte resulteert gega-
randeerd in een bijzondere ervaring voor alle betrokkenen. Het Limburgse landschap met 
zijn waardevolle erfgoed biedt ten andere uitgelezen mogelijkheden om de platgetreden 
paden te verlaten en draagt zonder meer bij aan het verrassende en verfrissende karakter 
van deze concertreeks. Stichting de Moffarts wenst U dan ook veel plezier en luistergenot 
bij Uw concertbezoek! 

Stichting de Moffarts 
Kasteeldomein het Hamel 
Burggrachtstraat 20-21 
3560 Lummen 
www.stichting-demoffarts.be
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RAAD VAN BESTUUR
B-CLASSIC

Hugo Peumans (voorzitter) – Nik Baerten – Jaak Baerten
Mariette Henckens – Geert Lavrysen – Gilles Ledure – Mit Lenaerts

Yvette Nootens – Greet Op de Beeck – Ignace Schops



www.b-classic.be


