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za 05.11.16 / 16.00 / Kamermuziekzaal
Op de eerste rij / Open repetitie voor
families
Het ensemble dat alle zeilen bijzet om alles
pico bello te doen klinken, de dirigent
die alles in goeie banen leidt: u maakt het
allemaal mee vanop de eerste rij. Vooraf
geeft een ervaren muziekdocent uitleg bij het
muzikale thema dat tijdens de repetitie aan
bod komt.

zo 20.11.16 / 14.00 & 16.00 / Concertzaal scène
Ghost Notes / Ictus Ensemble
& Maud Le Pladec
Ghost Notes is een voorstelling tussen
concert en choreografie voor één cellist, één
drummer, twee dansers en publiek. Een
onvatbare voorstelling waarbij het publiek
een aantal sleutels krijgt aangereikt, maar
ook gemanipuleerd wordt en tenslotte zelf de
klank wordt.

Waar het hart van kriebelt, lopen wij van over …
Kriebelt het van la-si-do?
Kriebelt het van a tot z?
Kriebelt het van top tot teen?
Dan is het
STEDELIJK CONSERVATORIUM BRUGGE de ‘place to be’
www.conservatorium-brugge.be

BESTEL UW TICKETS NU OP

Gezellig tafelen voor of na een
voorstelling met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
www.concertgebouw.be/servies.
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Praat na de voorstelling gezellig na in het
Concertgebouwcafé of vertel ons wat u ervan vond
(@concertgebouwbr).
of Twitter
op Facebook

Het huis van de
maffe muziekjes
Muzikale ontdekkingstocht door het
Concertgebouw

Krikrak

Biografieën

Uitvoerders en programma

Michaël Vandewalle (°1987) volgde zijn
middelbare studies aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten Brugge,
afdeling woordkunst-drama. In 2012
studeerde hij af als master in de dramatische
kunsten (regie) aan het RITCS in Brussel.
Michaëls theaterwerk is heel visueel en
beeldend. In de speelstijl die hij hanteert
met zijn acteurs zitten meestal kinderlijke en
groteske elementen. Michaël Vandewalle is
verbonden aan Theater Antigone (Kortrijk)
en jeugdtheaterhuis LARF (Gent).

Michaël Vandewalle: regie
Bram Verrecas: acteur
Leon Rogissart: violist

Kunstkrakers in de stad
De eerste editie van het familiefestival
KRIKRAK in 2015 was meteen een daverend
succes. Heel wat kinderen trokken tijdens de
herfstvakantie met hun ouders of grootouders
naar de Brugse cultuurhuizen en beleefden er
mooie momenten met theater, dans, muziek
en beeld.
Van woensdag 2 tot en met zondag
6 november zijn onze jonge kunstkrakers
opnieuw even baas in de stad. Speciaal
voor hen zwaaien de deuren van de Brugse
cultuurhuizen open.
Brengen alvast opnieuw een waaier aan
activiteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar:
onder andere Concertgebouw Brugge,
Vrijstaat O. / De Werf, Cultuurcentrum
Brugge, Musea Brugge en de Openbare
Bibliotheek Brugge.
www.krikrak.be

EXTRA SPEELPLEZIER OP KRIKRAK
Zin om voor, na of tussen enkele KRIKRAKactiviteiten door iets te drinken, te eten of
te spelen? Bezoek dan het festivalcentrum
Biekorf in de Sint-Jakobsstraat 8.
Open elke dag van het festival van 12.00
tot 17.00 uur. Doorlopend activiteiten van
13.30 tot 17.00 uur.

Bram Verrecas (°1991) studeerde
woordkunst-drama aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten Brugge.
Vervolgens volgde hij drama-spel aan het
Brusselse RITCS (2010-2015). Hij was te zien in
de Nederlandse langspeelfilm Ventoux waarin
hij de jongere versie van Wim Opbroucks
personage vertolkt. Verder is hij een bekend
gezicht op het Brugse Vama Veche-festival
waar hij met het collectief Bij Gebrek Aan
Beter instaat voor theatrale interventies en
was hij in 2016 te zien als liftboy in het VIERprogramma De Pappenheimers.

—

Kom mee op muzikale ontdekkingstocht door
het Concertgebouw! Een muzikant en een
poetsman brengen het huis tot leven en vullen
het met maffe muziekjes. Terwijl ze jou de
verborgen hoekjes van het Concertgebouw
laten ontdekken, val je van de ene verbazing
in de andere. Zo gek hebben stoelen, borstels
en lichtschakelaars nog nooit geklonken!

Leon Rogissart (°1995) studeerde
woordkunst-drama aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten Brugge.
Daarna legde hij zich toe op musical aan
het Koninklijk Conservatorium van Brussel
en kleinkunst aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen.

Ook dit seizoen krijgen alle kinderen na elke familievoorstelling popcorn en een leuke
poster. Voortaan kunnen ze na de voorstelling echter ook in de Inkomhal terecht om
er te tekenen, met blokken te bouwen, boeken te lezen of piano te spelen. Nog meer
feest dus. Met dank aan het 6e jaar BSO Etalage en Standendecoratie van het Technisch
Instituut Heilige Familie onder leiding van Lieve Vandermarliere.

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

FAMILIEVOORSTELLING

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

