Cultuur in EIGEN Huis – 10 euro

Op zaterdag 3 januari 2015 organiseren we onze volgende productie van Cultuur in
EIGEN Huis. Het optreden heeft plaats in de aula van het kantoorgebouw van
Electrabel, Mechelsesteenweg 271 te Antwerpen en start stipt om 20 uur. Alle
tickets liggen op naam klaar op de avond van de voorstelling.
Die avond zullen Aveline Gram (piano) en Aurore Dassesse (cello) voor ons
musiceren.

Aveline Gram (Piano)
Op 10 februari 2006 speelde Aveline Gram een piano recital voor Cultuur in EIGEN
Huis. Ze was toen een jonge talentvolle pianiste. Als Aveline 16 jaar oud was, werd
ze twee jaar vroeger dan gewoonlijk, toegelaten in het “Conservatoire Royal de
Bruxelles” en dit bij Mr. Jean-Claude Vanden Eynden (3de laureaat Koningin
Elisabethwedstrijd). Gedurende haar opleiding, vervolmaakte ze zich met nationale
en internationale masterclasses en stages. In september 2009 werd ze aanvaard
door Oxana Yablonskaya, een vermaarde Russische pianiste, om les te volgen in
haar privéschool. In januari 2010 werd ze gekozen door “The Bayard Partnership” als
hun “Young Belgian Talent”. Ze werd door hen gesponsord en ondersteund
gedurende 3 jaar. In september 2010 werd Aveline verkozen als “pianist van het jaar”
door de internationale Chopin Foundation waardoor ze uitgenodigd werd een
masterclass te volgen in Warschau, Polen. En in februari 2011 behaalde Aveline de
2de prijs op het Excellentia-concours in Brussel. Sinds haar 13e, heeft Aveline al
talrijke concerten als soliste met orkest mogen vertolken. Met deze orkesten vertolkte
Aveline o.a. pianoconcerti van Prokofiev, Rachmaninoff, Mozart, Chopin, Beethoven,
etc. Zij speelde in de grootste zalen in België (Bozar, deSingel, Bijloke,
Concertgebouw, Conservatorium Brussel, …) en ook in het grootste deel van
Europa. In Juni 2012 beëindigde Aveline haar Masterdiploma met grote
onderscheiding, werd ze geselecteerd om deel te nemen aan de “concertowedstrijd” en won deze ook. Het is duidelijk we ontvangen een heel groot talent.

Aurore Dassesse (Cello)
Ook Aurore heeft al meerdere nationale wedstrijden gewonnen. En ook zij heeft
diverse masterclasses gevolgd in binnen- en buitenland. Aurore won “they Young
Belgian Talent Competition ,In 2013-2015’. Hierdoor krijgt ze financiele
ondersteuning wat haar toelaat haar droom te realiseren;
Vermits het nieuwjaar is, kiezen we voor een vreugdevol en geliefd programma:
- R. Schumann: Drei Fantasiestücke Op. 73
- Fr. Chopin: Introduction et polonaise brillante, Op. 3
- N. Kapustin: "Elegy" voor cello en piano, Op. 96
- C. Franck: sonate voor cello en piano in la groot
Vermits het concert in onze aula plaats heeft, zit u als het ware als
toeschouwer op de eerste rij. Kom mee genieten van dit spetterend optreden.
Voor de prijs van amper 10 euro garanderen we u een onvergetelijk optreden, dat
om 20 uur stipt aanvangt. Uw vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

PARKEREN kan heel gemakkelijk op de parking in de
Larmorinièrestraat naast het kantoorgebouw van Electrabel.

