Music Chapel Festival
Duo
8e editie

6 > 10.12.2017 @Flagey
De 8e editie van het Music Chapel Festival, in samenwerking met Flagey, vindt plaats van 6 tot 10 december 2017 en is dit jaar gewijd aan de
grote ‘duetten’ van het repertoire, waarbij twee erg belangrijke principes voor de Muziekkapel, met name het delen van het podium en de
‘compagnonnage’ (het unieke systeem ‘meester’-‘leerling’), op perfecte wijze worden belicht.
Grote headliners zoals Renaud Capuçon, Frank Braley, José van Dam, Giuliano Carmignola, Augustin Dumay, het Quatuor Jerusalem, Gary
Hoffman, of nog Miguel da Silva, recitals, kamermuziek en de grote werken van het repertoire zoals de dubbelconcerto’s van Bach, van
Mozart, en van Mendelssohn (met het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië), het grote operarepertoire (met het orkest van de Opéra
Royal de Wallonie), de dubbelconcerto’s van Vivaldi (MuCH Ensemble), of nog het dubbelconcerto en het requiem van Brahms (Brussels
Philharmonic & Vlaams Radio Koor).
Op het programma:
• Zes prestigieuze concerten @Studio 4 :
• Op 6.12.2017 om 19 u. en 21.30 u. : de openingsavond van het festival wordt opgesplitst in twee delen met, rond Renaud Capuçon, Avo
Kouyoumdjian en Frank Braley, de solisten in residentie voor de dubbelconcerto’s van Bach, Mozart & Mendelssohn.
• Op 7.12.2017 om 20.15 u. : operaduetten rond José van Dam, met het orkest van de Opéra Royal de Wallonie onder leiding van Giampaolo
Maria Bisanti.
• Op 8.12.2017 om 20.15 u. : het MuCH Ensemble en Giuliano Garmignola vertolken het dubbelconcerto van Vivaldi, alsook de beroemde
Vier Jaargetijden.
• Op 9.12.2017 om 20.15 u. : het dubbelconcerto van Brahms, vertolkt door Augustin Dumay en Jeong Hyoun ‘Christine’ Lee, gevolgd door
het requiem van Brahms met het Vlaams Radio Koor, het Brussels Philharmonic onder leiding van Giancarlo Guerrero.
• Op 10.12.2017 om 15.00 u. : op het podium tijdens het slotconcert: het beroemde Jerusalem Quartet & twee meesters in residentie:
Miguel da Silva & Gary Hoffman.
• Acht kamermuziekrecitals rond het thema ‘duo’ @Studio 1
De kleintjes worden ook verwend, met een voorstelling over Vivaldi, ‘Viva’, vertolkt door acteur Petro Pizzuti en een poëtische kindervoorstelling
over Maurice Ravel, in gezelschap van marionet ‘Maurice’, en van zijn marionettenspeelster Charlotte Devyver.
Andere highlight, het concert Singing Moolenbeek met Zeno Popescu, Lorenzo Gatto, Julien Libeer & Roby Lakatos, op zondag 10.12.2017
om 11.00 u.!
Het Music Chapel Festival ‘Duo’ beschikt over een grootse artistieke bezetting, met twee symfonische orkesten, het strijkenensemble MuCH,
een kamerorkest en een vijftigtal gastsolisten. Met minimum twee concerten per dag en een ganse OFF-programmering: lezingen (waaronder
de lezing ‘Culture Meet Up’ op ‘l’artiste classique 3.0’, kinderateliers met Jeugd&Muziek Brussel, en veel films uit het Cinematek-aanbod
voorgesteld in Studio 5 rond de grote duetten van het witte doek.
Mis deze vijfdaagse onderdompeling in het laboratorium van de Kapel in residentie in Flagey zeker niet!
‘Duo’, van 6 tot 10 december 2017 @Flagey: info & reservatie: www.flagey.be
Contact pers: svanderstegen@musicchapel.org of 0471 37 52 28.
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