
VOORWOORD                                                                                           
Eヴ sIhijﾐt toIh eeﾐ eiﾐde te koﾏeﾐ aaﾐ de laﾐge hete zoﾏeヴ ┗aﾐ ヲヰヱΒ. De dageﾐ ┘oヴdeﾐ 
koヴteヴ, de eeヴste heヴfstHlaadjes Hegiﾐﾐeﾐ te d┘aヴヴeleﾐ. Saﾏeﾐ ﾏet de eeヴste 
heヴfstHlaadjes d┘aヴヴelt ook oﾐs KPSKヴaﾐtje iﾐ u┘ Hヴie┗eﾐHus.                                                                                                                                        
Op de Be┗eヴse Feesteﾐ koﾐ je de kuﾐsteﾐaaヴs ┗aﾐ KPSK aaﾐ het ┘eヴk zieﾐ iﾐ de gaﾐg ┗aﾐ 
Huize De Rop. De poヴtヴetteﾐgaleヴij ┗aﾐ de poseヴeﾐde ﾏodelleﾐ is ┘eeヴ aaﾐge┗uld.                             

De KPSK-deelﾐeﾏeヴs aaﾐ het teﾐtooﾐstelliﾐgsHezoek Saﾐguiﾐe / Bloedヴood iﾐ het MHKA te Aﾐt┘eヴpeﾐ 
heHHeﾐ huﾐ keﾐﾐis ┗aﾐ zo┘el Haヴokke als hedeﾐdaagse kuﾐst aaﾐgesIheヴpt. Eﾐ de lauヴeateﾐ ┗aﾐ Pヴijs Piet 
Staut ヲヰヱΑ heHHeﾐ tijdeﾐs het Lauヴeateﾐsaloﾐ iﾐ Coヴte┘alle He┘ezeﾐ dat ze huﾐ ﾐoﾏiﾐatie ﾏeeヴ daﾐ 
┗eヴdieﾐd heHHeﾐ. De geﾏeeﾐte Be┗eヴeﾐ ziet haaヴ kuﾐstIolleItie hieヴﾏee ook ┘eeヴ uitgeHヴeid ﾏet eeﾐ 
pヴaIhtig sIhildeヴij, het ┘iﾐﾐeﾐd ┘eヴk ┗aﾐ Sofie MeヴIkeﾐ : Rencontre II.                                                                                           
Ook oﾐze eigeﾐ ledeﾐ-kuﾐsteﾐaaヴs lieteﾐ ziIh ﾐiet oﾐHetuigd eﾐ steldeﾐ huﾐ ﾐieu┘ste ┘eヴkeﾐ de ┗ooヴHije 
ﾏaaﾐdeﾐ teﾐtooﾐ op ┗eヴsIhilleﾐde loIaties : kloosteヴ Vヴaseﾐe, Noﾐﾐeﾏaﾐshoe┗e, kasteel Coヴte┘alle.                  
De zoﾏeヴ heeft Iヴeati┗iteit aaﾐ alle kaﾐteﾐ doeﾐ Hloeieﾐ eﾐ eeﾐ ヴijke oogst aaﾐ kuﾐst┘eヴkeﾐ 
┗ooヴtgeHヴaIht.                                                                                                                                                                    
Het heヴfstseizoeﾐ ligt ﾐu ┗ooヴ oﾐs, ┗ol Helofte ┗aﾐ ┘aヴﾏe kleuヴヴijke e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ. De klassieke 
IoﾐIeヴteﾐヴeeks iﾐ Coヴte┘alle is ┗aﾐ staヴt gegaaﾐ ﾏet Chaヴlotte ふsopヴaaﾐぶ eﾐ Aヴoﾐ WajﾐHeヴg ふpiaﾐoぶ.               
Jozef De Beeﾐhou┘eヴ zal eeﾐs te ﾏeeヴ het kla┗ieヴ tot le┗eﾐ Hヴeﾐgeﾐ ﾏet eeﾐ Nieu┘e Heヴfst iﾐ oktoHeヴ eﾐ 
Claヴe Wilkiﾐsoﾐ geeft pヴeseﾐt ┗ooヴ Château Baヴoケue iﾐ ﾐo┗eﾏHeヴ. Eヴ ┘aIhteﾐ oﾐs ﾐog Hoeieﾐde Iultuヴele 
uitstappeﾐ ﾐaaヴ Leeu┘aヴdeﾐ ふ┘eekeﾐd ヲΑ-ヲΒ oktoHeヴ : ﾐog ééﾐ plaatsje ┗ヴij !ぶ eﾐ het Ha┗eﾐhuis ふヲヴ 
ﾐo┗eﾏHeヴ : ┗olzet – ┘ie ﾐu ﾐog iﾐsIhヴijft koﾏt op de ┘aIhtlijst !ぶ.  

Vele KPSK-ledeﾐ heHHeﾐ huﾐ lidﾏaatsIhapsHijdrage ┗oor ヲヰヱΒ-ヲヰヱΓ al Hetaald.  
De aﾐdereﾐ zulleﾐ oﾐget┘ijfeld huﾐ goede ┗oorHeeld ┗olgeﾐ.  
Op de aIhterzijde ┗aﾐ oﾐs kraﾐtje staaﾐ alle ﾐodige gege┗eﾐs. 

De ┗ooヴzitteヴ, CeIile D’Hollaﾐdeヴ 

 

 

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐdeヴ                                                                                                                                        
Lay-out : GilHeヴt Coヴﾐelis  -  ヵヱe jaaヴgaﾐg.                                                                                                    
SeIヴetaヴiaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗eヴeﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                            
IBAN ヴek.ﾐヴ.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏeヴ :                                                                                                                                                              

ヲ-ン.   Reizen :  West-Oekヴaïﾐe                                                                                                                                       
ヴ-ヵ.   KPSKlassiek :  Jozef De Heeﾐhou┘eヴ Αヰ – Klassiek CoﾐIeヴteizoeﾐ  ヲヰヱΒ - ヲヰヱΓ                                                                                                                             
ヶ.      Onze Sponsors                                                                                



  KPSK-reis ヲヰヱΓ        West-Oekraïﾐe  

                                                                              ヱヵ tot ヲヲ ﾏei ヲヰヱΓ 

Iﾐ ヲヰヱン reisdeﾐ ﾏijﾐ ┗rou┘ eﾐ ik ﾏet de auto door Ruslaﾐd eﾐ de Oekraïﾐe.                                                     
We ┘areﾐ zo Hegeesterd door oﾐs ┗erHlijf iﾐ de Oekraïﾐe, dat ik iﾐ ヲヰヱヴ                                                                           
eeﾐ reis plaﾐde ┗oor de ledeﾐ ┗aﾐ de KPSK ﾐaar Kie┗ eﾐ L┗i┗.                                                                                                                              
Maar … iﾐ ヲヰヱヴ Hrakeﾐ er z┘are oﾐrusteﾐ uit iﾐ Kie┗ ﾏet ge┗eIhteﾐ                                                                                      
iﾐ het Ieﾐtruﾏ ┗aﾐ de stad. De reis ﾏoest geaﾐﾐuleerd ┘ordeﾐ.                                                                                                                              
Nu is alles zeer rustig eﾐ alleeﾐ iﾐ het oosteﾐ ┗aﾐ het laﾐd ふヶヰヰ kﾏ teﾐ                                                        
oosteﾐ ┗aﾐ Kie┗ぶ zijﾐ er ﾐog ┗aﾐ tijd tot tijd opflakkereﾐde sIherﾏutseliﾐgeﾐ.  

PROGRAMMA                Vertrek op ┘oeﾐsdag ヱヵ ﾏei ヲヰヱΓ  eﾐ terugkoﾏst op ┘oeﾐsdag ヲヲ ﾏei ヲヰヱΓ. 

Dag ヱ 

VluIht ┗aﾐuit Za┗eﾐteﾏ ﾐaar 
Kie┗.  Traﾐsfer ﾐaar het                                                                                                                             
Ieﾐtraal gelegeﾐ hotel. 
Stads┘aﾐdeliﾐg.                                                                                               

Dag ヲ 

StadsHezoek.  Al oﾐze 
Hezoekeﾐ zulleﾐ geHeureﾐ ﾏet 
Eﾐgelstalige gidseﾐ.                                                                          
Kie┗ is eeﾐ praIhtige stad ﾏet 
talrijke Hezieﾐs┘aardighedeﾐ.                                                                                                                             
Naﾏiddag :                                                    
Hezoek aaﾐ BaHi Yar.  

Dag ン 

Kie┗ : Hezoek iﾐ de ┗oorﾏiddag aaﾐ het PeIhersk-La┗ra  Klooster, zetel ┗aﾐ de Oekraïeﾐs Orthodoxe 
Kerk. Iﾐ de ﾐaﾏiddag Hezoek aaﾐ het reusaIhtige 
ﾏoﾐuﾏeﾐt opgeriIht ter herdeﾐkiﾐg ┗aﾐ de 
T┘eede Wereldoorlog eﾐ e┗eﾐtueel Hezoek aaﾐ 
het oorlogsﾏuseuﾏ. Vrije tijd. 

Dag ヴ                                                                                   

Iﾐ de ┗oorﾏiddag exIursie ﾐaar het huis ┗aﾐ de                                                                                                
┗oorﾏalige ge┗luIhte presideﾐt, op zo eeﾐ uurtje                                                                                                              
rijdeﾐ ┗aﾐ Kie┗, gelegeﾐ iﾐ eeﾐ praIhtig park.                                                                                                                                  
Na het ﾏiddagﾏaal: ┗ertrek ﾐaar de luIhtha┗eﾐ                                                                                                              
┗oor de Hiﾐﾐeﾐlaﾐdse ┗luIht ┗aﾐ Kie┗ ﾐaar L┗i┗.                                                                                                            
Traﾐsfer ﾐaar het hotel.  



Dag ヵ 

L┗i┗, het ┗roegere LeﾏHerg,                     
┘ordt HesIhou┘d als de                                            
ﾏooiste stad ┗aﾐ de Oekraïﾐe.                                                                                                                                                                                 
Het Ieﾐtruﾏ ┗aﾐ de stad staat                          
op de UﾐesIo Werelderfgoedlijst.                                                                                            

 

Dag ヶ 

We Hreﾐgeﾐ de gaﾐse dag ﾐog door iﾐ L┗i┗ ﾏaar ﾐeﾏeﾐ ’s a┗oﾐds de treiﾐ ﾐaar Odessa.                            
We slapeﾐ iﾐ Ioﾏpartiﾏeﾐteﾐ ﾏet t┘ee Heddeﾐ, eerste klas.  

 

Dag Α 

Aaﾐkoﾏst iﾐ Odessa.  
Traﾐsfer ﾐaar het hotel.                                                                                              
StadsHezoek :                     
Opera,                                       
de Poteﾏkiﾐtrappeﾐ, 
eﾐz. 

Dag Β 

Odessa                                                                                                                              
Traﾐsfer ﾐaar de 
luIhtha┗eﾐ. 

 

Alle hotels zijﾐ ヴ*  hotels.                                                                                                                                                      
Alle ﾏaaltijdeﾐ zijﾐ iﾐHegrepeﾐ, ook de ﾏiddagﾏaleﾐ.                                                                                               
Alle ┗er┗oer ter plaatse ﾏet airIo.                                                                                                                                                  
Niet iﾐHegrepeﾐ: fooieﾐ eﾐ persooﾐlijke uitga┗eﾐ.                                                                                                            
Verﾏoedelijke kostprijs : ヱヵΒヰ €  

 

 Iﾐfoﾏoﾏeﾐt  

Op Γ ﾐo┗eﾏHer ヲヰヱΒ ふ┗rijdagぶ orgaﾐisereﾐ ┘e                                                                                                                                     
┗oor alle Helaﾐgstelleﾐdeﾐ eeﾐ iﾐforﾏatiea┗oﾐd                                                                                                                      
o┗er West-Oekraïﾐe iﾐ CC Ter Vesteﾐ,                                                                                                                               
Polyzaal ン, te ヲヰ.ヰヰ uur.  Iedereeﾐ ┘elkoﾏ.  

U┘ reisleider, Jaﾐ Weyers 



                                         Piaﾐist Jozef De Beeﾐhou┘er 
Kasteel Corte┘alle                                                                                     ヲヱ okt. ヱヱ u. 

                  “Nieuwe herfst, Nieuwe kleur”                                                         
. 
Al ruiﾏ ヴヰ jaar ┘ordt de piaﾐist Jozef De Beeﾐhou┘er ge┗raagd iﾐ 
Hiﾐﾐeﾐ- eﾐ Huiteﾐlaﾐd. Hij speelt kaﾏerﾏuziek ﾏet de grootsteﾐ,                     
is eeﾐ gepassioﾐeerd liedHegeleider eﾐ to┗ert elke piaﾐo oﾏ tot 
eeﾐ sIhilderspallet ﾏet de praIhtigste kleureﾐ.                                                        
BaIh – Chopiﾐ - SIhuHert - Mortelﾏaﾐs                                                                 
Jozef is eeﾐ ﾏaﾐ ┗aﾐ ┗ele faIetteﾐ.                                     

Koﾏ geﾐieteﾐ op ヲヱ oktoHer oﾏ ヱヱ u. iﾐ Cortewalle !! 

Jozef De Beeﾐhou┘er ┘erd geHoreﾐ iﾐ BrassIhaat iﾐ ヱΓヴΒ.  Na zijﾐ farﾏaIie-studies giﾐg hij ﾏuziek 
studereﾐ aaﾐ het Ioﾐser┗atoriuﾏ ┗aﾐ Aﾐt┘erpeﾐ eﾐ de Muziekkapel Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth. Met Heide 
iﾐstelliﾐgeﾐ heeft hij trou┘eﾐs eeﾐ Haﾐd Hehoudeﾐ : iﾐ het Ioﾐser┗atoriuﾏ geeft hij ﾐu ﾐog les eﾐ Hij 
de Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth-┘edstrijd Hegeleidt hij de kaﾐdidateﾐ ┗oor ┗iool eﾐ zaﾐg. Jozef De 
Beeﾐhou┘er is eIhter ﾐiet alleeﾐ als Hegeleider aItief, hij IoﾐIerteert ook geregeld ﾏet grote 
orkesteﾐ ふzoals de Wieﾐer S┞ﾏphoﾐiker H.┗.ぶ eﾐ ﾐatuurlijk is hij ook ┗aak solo aaﾐ het ┘erk te horeﾐ. 
Vaak is dit daﾐ ﾏet ┘erk ┗aﾐ Clara SIhuﾏaﾐﾐ, ┗aﾐ ┘ie hij het Ioﾏplete piaﾐo┘erk heeft opgeﾐoﾏeﾐ 
oﾏdat hij haar graag uit de sIhadu┘ ┗aﾐ haar eIhtgeﾐoot ┘il haleﾐ. Eeﾐ ﾐoHel stre┗eﾐ ┘aar┗oor hij 
iﾐ ヱΓΓン trou┘eﾐs de RoHert-SIhuﾏaﾐﾐ-prijs iﾐ oﾐt┗aﾐgst ﾏoIht ﾐeﾏeﾐ. Iﾐ de Bijloke Festi┗alhal 
speelde hij ┘erk ┗aﾐ Lode┘ijk Mortelﾏaﾐs, ViItor Legle┞, Mariﾐus de Joﾐg, Joseph R┞elaﾐdt eﾐ Peter 
Beﾐoit, iets ┘at heﾏ ook goed ligt, ┘aﾐt ┗oor deze laatste t┘ee ﾏoIht hij reeds t┘eeﾏaal eeﾐ 
CaeIiliaprijs iﾐ oﾐt┗aﾐgst ﾐeﾏeﾐ. Oﾏ┘ille ┗aﾐ zijﾐ iﾐterﾐatioﾐale Hekeﾐdheid ┘ordt hij regelﾏatig 
uitgeﾐodigd oﾏ te jurereﾐ ┗oor iﾐterﾐatioﾐale ┘edstrijdeﾐ. 

Eﾐkele PersreIeﾐsies : 

Wie De Beeﾐhou┘er keﾐt, ┘eet so┘ieso hoe Huiteﾐge┘ooﾐ zorg┗uldig hij al zijﾐ piaﾐistisIhe 
optredeﾐs … door iﾐteﾐsie┗e studie ┗oorHereidt, ┘aarHij hij er geeﾐ rekeﾐiﾐg ﾏee houdt of hij 
soﾏﾏige stukkeﾐ ┗roeger al daﾐ ﾐiet reeds gespeeld of opgeﾐoﾏeﾐ heeft – als hij ze iﾐstudeert, is 
alles ┘eer ﾐieu┘. SleIhts zo koﾏeﾐ zijﾐ e┝eﾏplarisIhe iﾐterpretaties, zoals die op deze Id, tot staﾐd. 
Met aaﾐdraﾐg aaﾐ te He┗eleﾐ aaﾐ iedere serieuze ┗rieﾐd ┗aﾐ SIhuﾏaﾐﾐ. 

* Jozef de Beeﾐhou┘er is eeﾐ zeer gerespeIteerd eﾐ eﾏiﾐeﾐt piaﾐist eﾐ eeﾐ resolute ┗oor┗eIhter 
┗aﾐ BelgisIhe eﾐ ┗ooral ┗aﾐ Vlaaﾏse ﾏuziek, die hij speelt ﾏet Ioﾏpleet teIhﾐisIh ﾏeestersIhap eﾐ 
ﾏet de ﾏeest o┗ertuigeﾐde ﾏuzikaliteit. Kortoﾏ, dit is eeﾐ He┘oﾐdereﾐs┘aardige puHliIatie, 
aaﾐtrekkelijk ┗oor iedereeﾐ die eeﾐ Hooﾐ heeft ┗oor ┘arﾏ l┞risIhe laatroﾏaﾐtisIhe ﾏuziek. Er ┗alt 
hier ┗eel te geﾐieteﾐ. 

* Jozef de Beeﾐhou┘er heeft iﾐ België dezelfde status als zijﾐ leeftijdgeﾐoot Roﾐald Brautigaﾏ iﾐ 
Nederlaﾐd. De Beeﾐhou┘er heeft ziIh toegelegd op het grote roﾏaﾐtisIhe repertoire eﾐ ┗ooral de 
zijpadeﾐ daar┗aﾐ. Hij le┗ert hier eeﾐ forﾏidaHele prestatie, die ﾐiet ┗oor ﾐiets tot staﾐd k┘aﾏ iﾐ 
saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet de Süd┘estfuﾐk. De iﾐterﾐatioﾐale allure ┗aﾐ zijﾐ spel straalt af op het gekozeﾐ 
repertoire, dat hij Ho┗eﾐdieﾐ iﾐ de aﾐﾐotaties zelf toeliIht.  
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KPSKlassiek  
                                                               O┗erzicht koﾏeﾐd seizoeﾐ : ヲヰヱΒ - ヲヰヱΓ 
 

Clare Wilkiﾐsoﾐ & JaIoH Heriﾐgﾏaﾐ “Chateau Baヴoケue” 
Clare Wilkiﾐsoﾐ ┘ooﾐt al jareﾐ iﾐ België. Deze Eﾐgelse ﾏezzo-
sopraaﾐ stoﾐd als soliste op zo oﾐge┗eer alle Helaﾐgrijke 
iﾐterﾐatioﾐale IoﾐIertpodia. Dirigeﾐt Sir Johﾐ Eliot Gardﾐer 
┗raagt haar stee┗ast als soliste ┗oor zijﾐ BaIh-IoﾐIerteﾐ.           
Wat eeﾐ feest haar te ﾏogeﾐ ┗er┘elkoﾏeﾐ! Iﾐ deze editie 
┗aﾐ Chateau Baヴoケue Hreﾐgt ze, saﾏeﾐ ﾏet de Aﾏerikaaﾐse 
luitspeler JaIoH Heriﾐgﾏaﾐ, eeﾐ exIlusief Eﾐgels prograﾏﾏa 

ﾏet de praIhtigste liedereﾐ ┗aﾐ Do┘ﾐlaﾐd, Caﾏpioﾐ eﾐ eﾐkele oﾐtdekkiﾐgeﾐ. PerfeIte 
ﾏuziek ┗oor deze doﾐkerste tijd ┗aﾐ het jaar.  
Met: Claヴe Wilkiﾐsoﾐ ふﾏezzo-sopヴaaﾐぶ, JaIoH Heヴiﾐgﾏaﾐ ふluitぶ 
┘┘┘.Ilaヴe-┘ilkiﾐsoﾐ.Ioﾏ  / ┘┘┘.heヴiﾐgﾏaﾐ.Ioﾏ  /  ┘┘┘.kpsk.He 
zaterdag ヱΑ/ヱヱ oﾏ ヲヰu iﾐ OC ’t Klooster Vraseﾐe 
zoﾐdag ヱΒ/ヱヱ oﾏ ヱヱu. iﾐ Kasteel Corte┘alle 
€ ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α          i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kヴiﾐg & PCR Vヴaseﾐe  
___________________________________________________________________________ 
LiesHeth De┗os, Stefaﾐ Cifolelli, Lars Corijﾐ & Joseph Laﾐﾐer Saloﾐorkest.                          
Nieuwjaaヴsconceヴt : ZAUBER DER OPERETTE (‘Wien bleibt Wien !’) 
Als ┘e ﾐu eeﾐs t┘ee teﾐoreﾐ saﾏeﾐ zetteﾐ eﾐ daar tegeﾐo┗er 
sleIhts ééﾐ sopraaﾐ... Of ┘at zou er geHeureﾐ als eeﾐ Aﾐt┘er-
peﾐaar het aaﾐ de stok krijgt ﾏet t┘ee raseIhte Be┗ereﾐaars... 
eﾐ stel dat het orkest ziIh er ook ﾐog eeﾐs ﾏee gaat Heﾏoeieﾐ?             
Stof geﾐoeg ┗oor eeﾐ hilarisIh Nieu┘jaarsIoﾐIert ┘aariﾐ                    
's ┘erelds ﾏooiste operetteﾏelodieëﾐ de re┗ue passereﾐ.                 
Wees er sﾐel Hij ┘aﾐt zoals elk jaar is dit IoﾐIert sﾐel uit┗erkoIht! 
Met: LiesHeth De┗osふsopヴaaﾐぶ, Stefaﾐ Cifolelli ふteﾐoヴぶ, 
Laヴs Coヴijﾐ ふteﾐoヴぶ,  Nadejda Ne┗olo┗iIh ふ┗ioolぶ, Mikolaj 
TüヴsIhﾏid ふ┗ioolぶ, I┗o Veﾐko┗ ふpiaﾐoぶ, Kヴistiﾐa DoHヴe┗a ふIoﾐtヴaHasぶ  
┘┘┘.liesHethde┗os.Ioﾏ     ┘┘┘.laヴsIoヴijﾐ.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.He 
zoﾐdag ヱン/ヰヱ oﾏ ヱヱu. iﾐ CC Ter Vesteﾐ 
€ ヱΒ • ヱΑ • ヱヵ • ヱヰ       i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kヴiﾐg  
___________________________________________________________________________ 
 

Trio Khaldei                                                        “Roots”                                                
Siﾐds eeu┘eﾐ lateﾐ Ioﾏpoﾐisteﾐ ziIh iﾐspirereﾐ door 
populaire ﾏuziek ┗aﾐ de ﾏeest uiteeﾐlopeﾐde geﾐres. Ze 
oﾐtleﾐeﾐ fragﾏeﾐteﾐ, ﾏotie┗eﾐ eﾐ theﾏa's oﾏ er daarﾐa 
huﾐ eigeﾐ geﾐie op Hot te ┗iereﾐ. Iﾐ dit prograﾏﾏa 
oﾐtdekkeﾐ ┘e saﾏeﾐ ﾏet deze  sIhittereﾐde ﾏuzikaﾐteﾐ de 
ヴoots iﾐ trio's ┗aﾐ Huﾏﾏel, Martiﾐ eﾐ D┗orak.  
Met: BaヴHaヴa Baltusseﾐ ふpiaﾐoぶ, Pieteヴ Jaﾐseﾐふ┗ioolぶ, 

FヴaﾐIis Mouヴey ふIelloぶ    ┘┘┘.tヴiokhaldei.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.He 
Zoﾐdag ヲ4/ヰヲ oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
€ ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α       i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Staut Kヴiﾐg  
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  ふ vervolg KPSKlassiekぶ                                                                                                                          ________________________________________________________ 
Toon Fret en Veronika Iltchenko                                                      “Origins” 
 
Toon Fret en Veronika Iltchenko, twee toppers van formaat.                                                                               
Ze stellen aan het KPSK Klassiek-publiek hun derde en 
nieuwste cd voor : Origins. Geënt op de traditionele muziek 
van het land van herkomst, componeerden Babadjanian, 
Schulhoff, Amirov en Bartok  muziek die u meeneemt voor 
een verre reis naar de origins : hun ziel.  
Met: Toon Fret (dwarsfluit),                                         
V      Veronika Iltchenko (piano)                                                                        
www.veronikapiano.net     www.kpsk.be  
zondag 19/05 om 11u. in kasteel Cortewalle 
€ 15 • 14 • 12 • 7        i.s.m. Kon. Piet Staut Kring 
___________________________________________________________________________ 
  
 
.ONZE SPONSORS                     

Aldak bvba - dakwerken   
Annick Goedhuys – damesschoenen                                     Kameleon & Sportline – outdoor  
KBC Grote Markt Beveren                                                     Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny                              Kristien Mertens – drukkerij              
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                           Music Lover - multi-media  
Boven Yvo - ramen en glas                                                   Notaris Joost Vercouteren  
De Mart – café                                                                     Opticlub bvba - optiek 
De Munck - elektro & kado                                                        Patrice & Caroline Bohyn             
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                                       geassocieerde notarissen  
Filip Slangen - home service – delicatessen                          Schoonvliet - kaas en verfijning                                                 
G. Smet – elektrische materialen                                             Standaert A. – De Vier Seizoenen  
Johan Moortgat – beenhouwerij                                           ’t Pauwke - eetcafé 
Joly Travel – reisburo                                                               Waasland Automotive - autoverkoop                                            

                                                        
 
 
  

DANK AAN ALLE SPONSORS voor het sympathiek en joviaal onthaal en de spontane voortzetting 
van de financiële steun ten bate van onze culturele projecten. 

  Vanwege de penningmeester,  Herman De Rop 
 
 

LID WORDEN? 
 
 

U kan lid worden van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid 
te contacteren en 20 € (gewoon lid),  25 €  (steunend-lid) of  40 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden. 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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