
Laureatenconcerten  2017 
       versie 05.09.2017  

 
 
 

 
REPETITIES 
 

zondag 17 september 10.00 – 16.30 uur MIRY Concertzaal 

zondag 1 oktober 10.00 – 16.30 uur SAMWD Balletzaal 

zondag 15 oktober 10.00 – 16.30 uur SAMWD Balletzaal 

zondag 29 oktober 10.00 – 16.30 uur MIRY Concertzaal 

woensdag 1 november & 
donderdag 2 november 

repetitie 2-daagse Vakantiecentrum Hoge Duin 

zondag 19 november 10.00 – 16.30 uur SAMWD Balletzaal 

 
 

MOGELIJKE CONCERTDATA 
 

Concertdata nog te bevestigen, maar houd volgende data alvast vrij (er zullen maximum vier 

concerten gepland worden): 

 

Vrijdag 24 november, zaterdag 25 november, zondag 26 november,  

Vrijdag 1 december, zaterdag 2 december, zondag 3 december. 

 
 

LOCATIES 
 
MIRY Concertzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 - 9000 Gent 

SAMWD Balletzaal Poel 17 - 9000 Gent 

Vakantiecentrum Hoge Duin Kinderlaan 45 -  8670 Oostduinkerke  

 

 
  



PROGRAMMA 

 

Suite n° 1 El Sombrero de tres picos – M. de Falla (onder voorbehoud) 

(ca. 10’) - *2.*2.2.2/2.2.0.0/tmp+1/harp, piano/str. 

  

Symphonie Espagnole op. 21, deel 1 Allegro non troppo – E. Lalo 

door Dora Oliva Devoghel - viool 

(8’) - picc.+2.2.2.2/4.2.3.0/timp./str. 

  

Concertino op. 45 – deel 2 Adagio – L.-E. Larsson  

door Jappe Dendievel - trombone 

(ca. 4’30”) - strijkers 

  

Concerto voor marimba – E. Séjourné 

door Robrecht Lasoen - marimba 

(17’) - strijkers 

  

P   A   U   Z   E 

 

Concerto in C op. 131 deel 3 Allegro – L. Kozeluch  

door Jappe Dendievel - fagot   

 (3’30”) - 0.2.0.0/2.2.0.0/timp./str. 

  

Concerto voor viool , deel 1 Allegro – S. Barber 

door Roosmarij Clerckx - viool 

(11’) -  2.2.2.2/3.2.0.0/timp.-snare/piano/str. 

 

Rococo-variaties op. 33 - P. I. Tchaikovsky 

door David Poskin - cello 

(18'à 20') - 2.2.2.2/2.0.0.0/str. 

 

L’apprenti sorcier – P. Dukas (onder voorbehoud) 

(12’) - *3.2.*3.*4/4.4.3.0/tmp.+4/hp 

tot. dl. 1: ca. 40’ 

tot. dl. 2: ca. 44'30  à 46'30 

  

grootste bezetting: 

*3.2.*3.*4/4.4.3.0/tmp.+4/hp,,piano 

 


