IN de KIJKeR
Ook in het seizoen 2009-2010 programmeert het Concertgebouw drie Clubconcerten.
Vraag uw gratis seizoensbrochure en boek uw tickets vanaf 23 mei online.
03.10.09 / bubbles & bangs featuring erika stucky
18.12.09 / Guigui’s Mad featuring Madiha figuigui
28.05.10 / flat earth society featuring esther lybeert
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—

ConCertGeboUWClUb - 20.00

CONCeRTGeBOUWCaFe
Geniet van een verwenkofﬁe, ﬁngerfood of lunches à la carte in het Concertgebouwcafé. Beluister aan
je tafel de cd-selectie als voor- of naproefje van een concert, of lees er een goed boek van het Concertgebouw. De cd’s en boeken zijn bovendien ter plaatse te koop. Tijdelijke fototentoonstellingen komen
goed tot hun recht in de hedendaagse architectuur van Robbrecht en Daem. U vindt dit rookvrije cultuurcafé op de benedenverdieping van het Concertgebouw.

tickets & info: www.concertgebouw.be /
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+32 70 22 33 02 /

In&Uit, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
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50 % KORTING vOOR JONGeReN
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BIO

idea

Cristina Zavalloni heeft een stevige achtergrond in de jazz, maar studeerde ook belcanto
en compositie in haar geboortestad Bologna. Deze veelzijdige artieste, die zich zelfs
bekwaamde in klassieke en moderne dans, trad op tijdens belangrijke jazz- en klassieke
muziekfestivals met dirigenten als Martyn Brabbins, Reinbert De Leeuw, Oliver Knussen,
Ivan Fischer enzovoort. Ze zong met o.a. London Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra,
Schönberg Ensemble, Orkest De Volharding en Los Angeles Philharmonic en werkte samen
met componisten als Louis Andriessen en Michael Nyman. De laatste jaren zingt ze ook
meer en meer barokrepertoire, al vertolkt ze tevens 20e-eeuwse kamermuziek voor stem
en piano met pianist Andrea Rebaudengo. Ook zong ze in de producties vsprs en pitié
van Alain Platel. Zavalloni ontwikkelt haar eigen programma’s en neemt jazzprojecten op,
waarmee ze ook op tournee gaat.
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