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In aanloop naar de Koningin Elisabethwedstrijd 2017 plaatst 30CC 
de cello op het voorplan. In de eerste plaats met het nieuwe festival 
The Sound of C, maar ook met tal van andere concerten.

Geniet van een hele dag cello, met zowel absolute wereldsterren als aanstormende 
talenten. In de inspirerende setting van Abdij Keizersberg serveren we in de 
namiddag een verfrissende mix van klassieke en minder klassieke uitvoeringen. 
Met één ticket proef je van vele concerten. ’s Avonds sluiten we deze eerste editie 
af met grootmeester Pieter Wispelwey en de geliefde Cello Suites van Bach.

Een bruisend cellokwartet dat graag buiten de klassieke lijntjes kleurt

De sterren van morgen

THE SOUND OF C
Cellodag op Keizersberg

BRUXELLO

SLAC - CONSERVATORIUM

NAMIDDAGPROGRAMMA

zo 18.09, vanaf 14.00 uur
€ 20 voor het namiddagprogramma - € 25 voor het slotconcert van Pieter Wispelwey
Abdij van Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven

14.00 - 17.00 uur, doorlopend | Kapittelzaal

14.00 uur + 17.00 uur | Sacristie

Muziek die tijd en ruimte overstijgt
door Pieter Wispelwey (cello) en Vlaams Radio Koor o.l.v. Edward Caswell

SUCH IS TIME

14.00 uur | Abdijkerk

Canadese topcelliste, bekend van o.a. 
Antony & the Johnsons

JULIA KENT

14.15 uur + 17.15 uur | Abdijrefter
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Een warm, verstild en authentiek cellistenduo

Een van de allerbeste cellisten ter wereld, met een van
de allermooiste kamermuziekrepertoires ter wereld
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Een van de grootste talenten van de hedendaagse scene

ANJA LECHNER EN FRANÇOIS COUTURIER

CELLO SUITES BACH

PETER GREGSON

16.00 uur | Abdijkerk

18.00 uur | Abdijkerk

15.15 uur + 16.15 uur | Abdijrefter

SLOTCONCERT

Een muzikale voorstelling over eenzaamheid en 
vriendschap, zonder woorden maar met veel humor en 
met muziek uit de hele wereld. Van Franz Schubert tot 
Philip Glass, van Émile Waldteufel tot John Adams en 
van Alberto Ginastera tot Astor Piazzolla.

Cello8ctet Amsterdam werkt met de meest markante componisten en musici van 
nu. Tr8cks is de oogst van die vruchtbare samenwerking en het zijn de favoriete 
hits van het ruim 25 jaar oude ensemble. Met werk van Astor Piazzolla, Philipp 
Glass, Arvo Pärt, Ludovico Einaudi en Max Richter

beste muziekproductie voor kinderen 2015!

internationaal, veelzijdig, uniek

CELLOSTORM

TR8CKS

Oorkaan & Cello8ctet Amsterdam

Cello8ctet Amsterdam

zondag 8 januari 2017, 15.00 uur | € 14 | vanaf 5 jaar
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven

zondag 8 januari 2017, 20.00 uur | € 16
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven
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Ad Lucem is het resultaat van de onwaarschijnlijke chemie tussen Belem (Didier 
Laloy en Kathy Adam) en Barbara Furtuna, een uitmuntend Corsicaans vocaal 
kwartet met een repertoire dat stamt uit een eeuwenoude traditie.

Virtuoos duo op cello en accordeon in dialoog met Corsicaans koor

AD LUCEM
Kathy Adam, Didier Laloy en Barbara Furtuna

woensdag 8 februari 2017, 20.00 uur | € 20 > TIP: € 34 voor dubbelticket met Musique de nuit
30CC/Predikherenkerk, O.L. Vrouwstraat, Leuven

Musique de Nuit (2015) is het tweede album van Ballaké 
Sissoko en Vincent Segal. Het werd grotendeels ‘s nachts 
opgenomen op het dak van Ballakés huis. De instrumentale 
muziek is spontaan, beschouwend, meditatief en warm.

In 2017 organiseert de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd voor het eerst 
een wedstrijd voor cello. 30CC organiseert een uniek concert met de winnende 
laureaat. Met de steun van Elisabethiade.

www.30CC.be - 016 300 900 - 30CC/Ticketbalie
Rijschoolstraat 4, Leuven

een boeiende ontmoeting tussen Afrikaanse tradities en Europese 
klassieke muziek

Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd Cello

MUSIQUE DE NUIT 

ELISABETHIADE

Ballaké Sissoko en Vincent Segal

Nationaal Orkest van België o.l.v. Elim Chan

donderdag 9 februari 2017, 20.00 uur | € 20 > TIP: € 34 voor dubbelticket met Ad Lucem
30CC/Predikherenkerk, O. L. Vrouwstraat, Leuven

dinsdag 27 juni 2017, 20.00 uur | Start ticketverkoop op woensdag 21 september
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven
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