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KLASSIEK AAN DE SCHELDE 2022
Op zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus vindt de tweede editie plaats
van Klassiek aan de Schelde op de terreinen van de Royal Yacht Club van België op
Linkeroever. 		
PROGRAMMA
Klassiek aan de Schelde brengt de mooiste aria’s, koren en orkestwerken van de Italiaanse
meesters Verdi, Puccini, Rossini e.a. naar Antwerpen. Artistiek directeur Robert Groslot en
casting director Aäron Wajnberg selecteerden de hoogtepunten van Aïda, Tosca, Madama
Butterfly, De Barbier van Sevilla en vele andere meesterwerken.
‘Nessun Dorma’ is wellicht de populairste aria uit het hele Italiaanse klassieke repertoire.
Heel wat wereldbekende tenoren en populaire zangers hebben het lied van Puccini op hun
repertoire staan.
De solisten zijn topstemmen uit de operawereld met sopranen Lisa Mostin en An De
Ridder en tenor Denzil Delaere. Ze delen het podium met de Oekraïense basbariton Yuriy
Hadzetskyy. Het koor Fine Fleur krijgt de hoofdrol in enkele legendarische koorwerken.
Robert Groslot dirigeert zijn symfonisch orkest The Great Globe Orchestra door het oeuvre
van de grootste Italiaanse meesters. Het wordt een magische avond die u niet wil missen.

“

Klassiek aan de Schelde is een ongelofelijk spektakel, niet alleen van liefhebbers van
klassieke muziek. Maar voor iedereen die van onze stad houdt. Het decor is onbetaalbaar:
onze stroom en de prachtige rede van Antwerpen in een – hopelijk – zonnige gloed. En
de klanken die deze scène begeleiden, brengen elke toeschouwer verder in vervoering.
Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe editie, en hoop u daar te ontmoeten.
- Bart de Wever, Burgemeester
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“

PRAKTISCHE INFO
Zaterdag 27 juli & Zondag 28 augustus
R.Y.C.B.
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
18u00 – deuren openluchtfoyer, geniet van een hapje en drankje in onze openluchtfoyer
met een fenomenaal uitzicht op de skyline van Antwerpen.
20u00 – start concert Nessun Dorma
21u30 – einde concert Nessun Dorma
23u00 – einde evenement

“

Klassieke muziek aan de Schelde, met de Antwerpse skyline als decor: veel mooier dan
dat wordt het niet. Antwerpen omarmde de eerste editie van “Klassiek aan de Schelde”
van vorig jaar, we zijn even verheugd met het vervolg. De tweede editie belooft opnieuw
muzikaal vuurwerk, met beklijvende aria’s van Italiaanse meesters als Puccini, Bellini en
Verdi. Als schepen voor Cultuur hoop ik dat zo veel mogelijk Antwerpenaren ook deze
zomer zullen genieten van dit toegankelijke en lichtvoetige concert aan het water, met
zicht op de stad! - Nabilla Ait Daoud, schepen voor Cultuur:

“

TOEGANGSPRIJZEN
Wandel- en staanplaats
15 euro – achteraan in de zaal, bezoekers mogen zelf een zitje meebrengen.
Gereserveerde zitplaats
25 euro
Silver VIP
50 euro – gereserveerde zitplaats in het centraal blok, 4 consumpties
Golden VIP
150 euro – Gereserveerde zitplaats op de eerste rijen in het centrale blok, parking naast
het clubhuis R.Y.C.B. Walking diner vanaf 18u00 in het restaurant van de R.Y.C.B.
CERA VENNOTEN
Ticket 25 euro Silver VIP – Gereserveerde zitplaats in het centrale blok voor het podium,
4 consumpties
Plaatsen op aanvraag voor personen met een beperking 070 345 345.
Ticketverkoop: klassiekaandeschelde.be/ teleticketservice.be
Telefonisch kunnen tickets gereserveerd worden op 070 345 345.
Tickets zijn ook te koop bij de Toeristische Dienst Antwerpen. .
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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.

COLORATUUR SOPRAAN LISA MOSTIN is een van de
opkomende talenten van België met een grote interesse
in Mozart, Strauss, het virtuoze Franse en Belcantorepertoire. Ze is uitgenodigd door operahuizen van
wereldklasse in enkele van de meest veeleisende
rollen van het operarepertoire.
Ze zong de Koningin van de Nacht bij de Deutsche
Oper Berlin en De Nationale Opera en is opnieuw
uitgenodigd bij de Deutsche Oper Berlin om de rol
van Valentine in Les Huguenots te coveren met Juan
Diego Florez, Patrizia Ciofi, David Alden en Michele
Mariotti, als Yvette in La Rondine in de richting van
Rolando Villazon, gedirigeerd door Roberto Rizzi Brignoli,
en zong in hun nieuwe productie van Death in Venice
van Graham Vick en Donald Runnicles. Ze maakte haar huisen roldebuut als Olympia in de Staatsoper Stuttgart en werd uitgenodigd door Le
Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet om de Franse versie van The Queen
of the Night te zingen in de Opéra Grand Avignon en de Opéra Royal de Versailles.
Het label van Château Versailles zal een cd-box en dvd uitgeven van deze prachtige
productie van Julien Lubek en Cécile Roussat.
Lisa zong tijdens het eeuwfeest van Leonard Bernstein, de rol van Dede in A QUIET
PLACE in Opera Zuid, Maastricht, geregisseerd door Orpha Phelan, won de beste
productie van 2018 in Nederland. Ze is opnieuw uitgenodigd door de Deutsche Oper
Berlin in Janačeks THE CUNNING LITTLE VIXEN en zingt Beethovens 9TH SYMPHONY
in Magdeburg. 							
									
www.lisamostin.com
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SOPRAAN AN DE RIDDER debuteerde reeds als student
bij Opera Vlaanderen in de familieproductie “De
Toverfluit” (Mozart) als Pamina. In 2013 vertolkte An
een bloemenmeisje in Parsifal (Wagner) bij Opera
Vlaanderen. Een rol die ze in 2018 terug hernam in
een reprise. Eind 2019 maakte An haar debuut bij de
De Nationale Opera in Amsterdam als Ortlinde in Die
Walküre (Pierre Audi/Marc Albrecht). Tot de recente
operarollen van de Belgische sopraan An De Ridder
behoren 3. Norn in Götterdämmerung (Wagner) in
het Badisches Staatstheater Karlsruhe, Ortlinde in Die
Walküre in De Nationale Opera Amsterdam, Fiordiligi in
Così fan tutte (Mozart) met Le Concert d’Anvers, Micaela
in Carmen (Bizet) bij Zomeropera Alden Biesen, Mimì in La
Bohème (Puccini) met de jonge theatermakers BangUp en de
titelrol in de operette Clivia (Dostal) bij het Brussels Operette Theater. In de Munt in
Brussel was An in 2015 understudy voor de titelrol in Daphne (Strauss).
									

www.anderidder.com

BARITON YURIY HADZETSKYY werd in 1992 geboren in
Lviv in Oekraïne. Hij studeerde aan de Mykola Lysenko
Lviv National Music Academy bij Stepan Pyatnychko en
Petro Onchul. Als voormalig solist van het ensemble
voor oude muziek A capella Leopolis, werkte hij samen
met specialisten van de barokmuziek zoals Paul
Esswood, Angelika Mots, Marek Toporowski, Tomek
Slusarchyk, Peter Benovich en Nazar Kozhukhar. Hij
is gastsolist van het Lviv Philharmonic Symphony
Orchestra en maakte in 2015 zijn operadebuut in
Don Giovanni in het Solomiya Krushelnytska Lviv
National Academic Opera and Ballet Theatre. Van 2016
tot 2017 was Yuriy Hadzetskyy solist van het Kiev National
Academic Theatre of Operetta en sinds 2017 werkt hij mee
aan het Young Talents Training Program ‘Opera Academy’ van
het Teatr Wielki (Polish National Opera) in Warschau. Yuriy was laureaat op Koningin
Elisabethwedstrijd van 2018.
TENOR DENZIL DELAERE studeerde in 2013 af aan
koninklijk Conservatorium te Gent, waar hij zang volgde
bij onder meer Marcos Pujol en Gidon Saks en waar
hij de Solistenprijs in ontvangst mocht nemen.
Hij vervolgde zijn opleiding aan de International
Opera Academy (IOA) te Gent bij Guy Joosten en
was verbonden aan de prestigieuze Muziekkapel
Koningin Elisabeth. In het seizoen 2021-2022 zal
Denzil Delaere opnieuw in het Grand Théâtre te
Genève aantreden, deze keer in Prokofievs magnum
opus “Oorlog en Vrede”. Vervolgens wachten hem bij
de Nederlandse reisopera twee belangrijke roldebuten
: Rodolfo in de pocket-versie van La Bohème en Hans
in de Verkochte Bruid (Smetana). Vooraf zal hij zijn eerste
Luigi in Il Tabarro zingen en opnieuw zijn opwachting maken bij
Opera Ballet Vlaanderen in de rol van Gonzalve in Ravels L’heure espagnole en in de
tenor solo partij in Berlioz’ Roméo et Juliette. Hij debuteert bij het internationaal
gelauwerde Rotterdams Philharmonisch Orkest met dirigent Dirk Brossé, in
het feestelijke Nieuwsjaarsconcert 2022.
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Het KOOR FINE FLEUR werd speciaal voor de Night of
the Proms editie van 1995 opgericht en zorgde tijdens
die vuurdoop voor sterke vocale begeleiding van
wereldsterren als Andrea Bocelli en Roger Hodgson.
Doorheen de jaren evolueerde deze uitbundige groep
zangers tot een wezenlijk onderdeel van Night of
the Proms. Nu eens ondersteunt het koor orkestrale
popsongs als achtergrondkoor, dan weer treedt
Fine Fleur op de voorgrond met een klassiek werk
of originele mash-up. Het publiek kent deze mix van
professionele- en hobbyzangers als een dynamisch
gezelschap dat regelmatig voor kippenvel zorgt.
						

www.fine-fleur.com

THE GREAT GLOBE ORCHESTRA
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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.KLASSIEKAANDESCHELDE.COM

ONZE PARTNERS - KLASSIEK AAN DE SCHELDE 2022

FLANDERS
TAX
S H E LT E R

DOWNLOAD DE DIGITALE PERSMAP OP WWW.KLASSIEKAANDESCHELDE.BE
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