Music Chapel

De feestelijkheden voor de 75ste verjaardag gaan verder!
De Muziekkapel, die jonger is dan ooit, viert dit jaar haar 75ste verjaardag met een reeks concerten met orkest. Het Galaconcert dat in januari de festiviteiten inzette, deed de zaal vollopen. En er volgen nog meer niet te missen afspraken om
die 75ste verjaardag te vieren, zoals een ‘José van Dam & YOU!’ concert op 11 maart in het Paleis voor Schone Kunsten
van Brussel. Dit wordt gebracht door de zangers in residentie bij de Muziekkapel en hun muziekmeester: José van Dam.
Op het programma staan werken van Bizet, Debussy, Gounod, Kalman, Massenet, Mozart, Offenbach, Puccini, Rossini,
Tsjaikovsky en Verdi.
Het is meteen een smaakmaker voor het nieuwsgierige liefhebberspubliek op twee maanden van de Koningin Elisabethwedstrijd. De zangers worden begeleid door het Nationaal Orkest van België, met Patrick Fournillier als dirigent.
De artistieke leiding werd toevertrouwd aan een jonge Franse regisseur, Julien Fišera, die actief lid is van het European
Network of Opera Academies (enoa). Het podium van het Paleis voor Schone Kunsten wordt aangekleed door de jonge
lichtontwerper Arnaud Lhoute.
Dit evenement is voor de Muziekkapel een uitdaging van formaat. In samenwerking met een aantal Belgische provincies,
en via de sociale netwerken en enkele verenigingen, wordt immers ook een publiek van jongeren tussen de 18 en 35 uitgenodigd. Tijdens de pauze krijgt het publiek een fotomaton aangeboden, evenals een Facebookwedstrijd, een ontmoeting met de artiesten en een salon op het podium na het concert, waar de artiesten meer dan ooit toegankelijk zullen zijn.
Het concert wordt de avond zelf in streaming uitgezonden op de sites van Belgacom, Musiq 3, AIRTV en de Muziekkapel
(www.musicchapel.org).
Paleis voor Schone Kunsten van Brussel, 11 maart 2014 - 20 uur
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