PERSMAP 2022

PREMIERE DE ZOMER VAN MOZART
Op zaterdag 9 juli vindt de première van ‘De zomer van Mozart’ plaats tijdens de
tweede editie van Klassiek aan Zee op de zeedijk van Westende-Bad. Klassiek aan
Zee is een samenwerking van Klassiek in het Groen, La Volta en de gemeente Middelkerke
Artistiek directeur Robert Groslot en casting director Aaron Wajnberg selecteerden
de mooiste en bekendste werken uit het oeuvre van Wolfgang Amadeus Mozart.
Onze solisten zijn: sopranen Tineke Van Ingelgem, Morgane Heyse, bariton Danylo
Matviienko en Kris Belligh. Naast Groslots Great Globe Orchestra debuteert het Koor
Waelrant, winnaars van de World Choir Games 2021.

PRAKTISCHE INFO
Zaterdag 9 juli
Zeedijk 300
8430 Westende-Bad
19u00 Deuren en opening standjes met hapjes en drank
20u00 Introducties
20u30 Start concert
22u00 Einde concert
22u00 Standjes met hapjes en drank en muzikale opluistering op de ‘Mozartdijk’.
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TOEGANGSPRIJZEN
Wandelticket
15 euro – bezoeker is vrij een eigen stoeltje mee te brengen.
Gereserveerde zitplaats
25 euro
Silver VIP
50 euro – gereserveerde zitplaats in centraal blok, 3 consumpties, parking aan de
Badenlaan.
Golden VIP
150 euro – gereserveerde zitplaats op de eerste rijen met VIP parking aan het terrein
en walking dinner in La Rotonde.
Voorziening voor personen met een handicap.
Fietsparking.
Automobilisten worden via richtingaanwijzers naar de juiste parking geleid.
Ticketverkoop: klassiekaanzee.com / teleticketservice.be
Telefonisch kunnen tickets gereserveerd worden op 070 345 345.
Tickets zijn ook te koop bij de TOERISTISCHE DIENST MIDDELKERKE.
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DIRIGENT & ARTISTIEK DIRECTEUR ROBERT GROSLOT
studeerde piano aan Koninklijk Conservatorium in
Antwerpen. In 1974 won hij de Alessandro Casagrande
pianowedstrijd (Terni, Italië), en in 1978 werd hij laureaat
van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Na
deze onderscheidingen ondernam hij verschillende
concertreizen en was hij actief op het vlak van
kamermuziek. Bij aanvang van zijn carrière geeft hij
pianolessen, aanvankelijk aan het Lemmensinstituut
in Leuven, nadien aan het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen en tevens een tijdlang aan het Utrechts
Conservatorium. Aan het Koninklijk Conservatorium in
Antwerpen, waar hij van 1996 tot 2001 artistiek directeur
was, doceerde hij behalve piano ook kamermuziek. Enkele
jaren na de Elisabethwedstrijd richt Groslot zich eveneens op
dirigeren. Vanaf 1986 dirigeert hij het Nieuw-Vlaams Symfonie-orkest. In 1991 richt hij
dan het symfonisch orkest Il Novecento op. Vanaf 2009 is Robert Groslot zeer sterk
gericht op het componeren. Op vier jaar tijd ontstaan 16 concerto’s en een groot aantal
kamermuziekwerken. Zijn brede ervaring met het grote repertoire als pianist en als
dirigent vormde de perfecte voedingsbodem voor zijn composities.

SOPRAAN TINEKE VAN INGELGEM heeft een ijzersterke
podiumprésence. Tineke begon haar carrière in eigen
land (in De Munt, Opera Vlaanderen en de Opéra Royal
de Wallonie). Met Rusalka en Jenny/Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny heeft ze zich op de kaart
gezet als hoofdrolzangeres in Opera Vlaanderen.
Tinekes stemkleur leent zich ook uitstekend voor het
Frans-Italiaanse repertoire. Na o.a. Mimì/La Bohème
(Opéra Royal de Wallonie, concertant), Alice Ford/
Falstaff (Opéra Royal de Wallonie, concertant), een
sterke Zerlina/Don Giovanni (Opera Vlaanderen), La
Dame de Monte-Carlo (Teatro Regio di Parma) en Aida
(Opéra Royal de Wallonie, cover) werd Médée/Cherubini
haar visitekaartje. Ze oogstte een enorm succes met deze
titelrol in de Opéra de Dijon en de Opéra de Rouen, en werd
uitgenodigd als cover voor Médée aan de Staatsoper Berlin, o.l.v. Daniel Barenboim. In
2020 won Tineke de KLARA-award voor “doorbraak van het jaar”. Tineke is ook actief
als liedzangeres en in de oratoriumwereld. Ze verzorgt regelmatig recitals in binnenen buitenland en zong o.a. Ein Deutsches Requiem/Brahms (Opera Vlaanderen),
Marguerite/Jeanne d’Arc au bûcher (De Munt), Wesendoncklieder/Wagner (De
Munt) en Te Deum/Bruckner (De Munt). Tineke behaalde een master in zang aan het
Lemmensinstituut te Leuven, met grootste onderscheiding en felicitaties van de jury.
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De Frans-Duitse COLORATUURSOPRAAN MORGANE
HEYSE werd geboren in een tweetalige en muzikale
familie. Na jaren studie als altviolist - en gespeeld te
hebben in meerdere orkesten - bracht haar passie voor
zingen haar naar België. Allereerst naar Luik, waar
zij studeerde aan het Conservatoire Royal de Liège
en haar mastergraad Opera en een docententitel
in Opera en Zang behaalde. In 2017 studeerde zij af
aan de Internationale Opera-academie Gent. Met
haar flexibele stem is Morgane Heyse niet gebonden
aan genres en zingt zij muziek van renaissance tot
hedendaags. Morgane houdt ook zeer van operetterepertoire en zong de rol van Ernestine (Mr. Choufleuri)
en Inès (Les Bavards) met het Brussels Operette Theater.
Morgane heeft verschillende oratoria gezongen.Verder
maakte zij een indrukwekkend debuut als Koningin van de Nacht in de Holland
Operaproductie Zauberflöte Requiem. In 2017 won Morgane de Best Performer Price
op het Armel Opera Festival; werd onderscheiden voor haar rol Sofia (The Mother) op
de Armel Opera Competition (2016); 3e prijs op het 7e Concours lyrique international
Bell’Arte (2015); was halve-finalist in de Voix Nouvelles 2018 competitie en finalist in
the SummerFest Europe competition (2013).
BARITON DANYLO MATVIIENKO werd geboren in 1990 in
Novy Svit in Oekraïne. Hij behaalde zijn Bachelordiploma
aan de Donetsk State Music Academy bij prof. Onchul
en vervolgens zijn Master aan het National Music
Academy bij prof. Alexander Diachenko.
Tevens was hij lid van de Akademia Operowa aan
het Pools Nationaal Theater in Warschau en aan
de Académie Opéra National van Parijs. Momenteel
maakt hij deel uit van het ensemble aan de Opera
Studio van Oper Frankfurt.Naast zijn verschijning in de
opera van Parijs en de Nationale Muziek Academy van
Oekraïne, het nationaal operette Theater in Kiyv en Opera
Kiyv en Oper Frankfurt heeft hij verscheidene recitals gezongen
in Oekraïne en Polen. Danylo Matviienko won de tweede prijs in the Antonina Campi
international voice competitie in Lublin en de Ada Sari competitie in Nowy Sacz. In
2018 werd hij laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel. Hij behaalde
zijn masterdiploma wiskunde aan de nationale universiteit van Donetsk.
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Geboren en getogen in België, besloot BAS BARITON KRIS
BELLIGH zijn studies achtereenvolgens verder te zetten
aan de Londense “Guildhall School of Music and Drama”
en de Royal Scottish Academy, waar hij een speciale
opera-opleiding genoot. Hij vervolmaakte zich
onder meer via master classes bij enkele beroemde
zangers als Dame Felicity Lott, Sir Thomas Allen, Elly
Ameling, Graham Johnson, Malcolm Martineau en
Emma Kirkby. Ondertussen bouwde Kris Belligh een
breed repertorium uit. Hij weet zowel in werken uit
de barok, klassieke en (vroeg) romantische periode als
in hedendaagse muziek te overtuigen. Uiterst multidisciplinair geschoold schuwt hij het operette- noch het
musical-repertoire. Zo zong hij in de operettes The Zoo en
Cox & Box van Sullivan en vertolkte Higgins, de hoofdrol uit My
Fair Lady. Daarnaast werkt hij regelmatig mee aan muziektheaterproducties, waarbij
hij recentelijk deelnam aan KurtWeills Dreigroschen-Oper als Peachum. Tijdens het
huidige seizoen (2021-2022) keert Kris Belligh terug naar de Munt, onder meer in de rol
van Bolten in Kinderen der Zee van Lodewijk Mortelmans en als Der Polizeikommissar
en Ein Diener in de herneming van Alban Bergs Lulu (beide producties onder de
muzikale leiding van Alain Altinoglu). Bij Opera Vlaanderen zal hij aantreden als Don
Iñigo (roldebuut) in L’heure espagnole van Maurice Ravel. Noemenswaardig zijn z’n
debuut bij Opera Vlaanderen in de wereldcreatie van Hèctor Parra’s nieuwe Opera Les
Bienveillantes (Peter Rundel/Calixto Bieito). Met Antwerp Symphony Orchestra nam
hij onder de muzikale leiding van Martyn Brabbins deel aan concerten inclusief een
live CD-opname van Peter Benoits opus magnum De Schelde.

Het KOOR WAELRANT bestaat uit 8 koren waaronder
3 kinderkoren, een jeugdkoor, 2 volwassenkoren, een
popkoor en een gemengd koor. In al deze koren staat
openheid centraal. Iedereen is welkom om te komen
zingen in een van de koren. Ondertussen tellen de
Waelrantkoren samen meer dan 250 zingende leden.
Alle projecten die de Waelrantkoren organiseren, klein
of groot, hebben steeds als doel om het muzikale
ervaringsleven van de vele zangers te verrijken. VZW
Waelrantkoren wil in de grotere producties dan ook
zoveel mogelijk koorleden de kans bieden om deel uit te
maken van het muzikaal project. Vooral jongere zangers
krijgen op deze manier de kans om muziek te leren kennen
en waarderen waar ze anders op hun leeftijd minder toegang toe zouden hebben. Zo
werden o.a. projecten georganiseerd rond werken van Rutter (Magnificat), Mendelssohn,
Mozart (Requiem), Bach (Weihnachtsoratorium) en Brahms (Ein Deutsches Requiem)
waarbij ook de jongere zangers actief betrokken werden in de uitvoering.
zowel in binnen- als buitenland. Zo was het koor de laatste jaren al drie maal in Frankrijk,
in Italië, Slovakije en Polen. Het Jeugdkoor behaalde op deze gelegenheden vele mooie
prijzen. Jeugdkoor Waelrant haalde de wereldtitel en gouden medaille in de ‘Champions
of the World Choir Games 2021’.
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KLASSIEK AAN... WORDT NOG GROTER
Na zeven edities in het park van Brasschaat en een geslaagde eerste editie in
Middelkerke en aan de Schelde in Antwerpen, zijn La Volta en Klassiek in het
Groen klaar voor een nieuw seizoen met een nieuwe locatie: ‘Klassiek aan de Mijn’
in Maasmechelen.

TOUR INFO
9 JULI 			
16 JULI 			
27 & 28 AUGUSTUS 		
3 SEPTEMBER 		

KLASSIEK AAN ZEE 			
KLASSIEK IN HET PARK 			
KLASSIEK AAN DE SCHELDE 		
KLASSIEK AAN DE MIJN			

WESTENDE-BAD
BRASSCHAAT
LINKEROEVER (ANTW.)
MAASMECHELEN

WWW.KLASSIEKAANZEE.COM

ONZE PARTNERS - KLASSIEK AAN ZEE 2022

FLANDERS
TAX
S H E LT E R
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