Cultuur in EIGEN Huis nu in Capenberg Oxaco center

Op zondagmorgen 15 november heeft een volgende productie van Cultuur in
EIGEN Huis plaats, ditmaaal in het Capenberg-Oxaco center, Borsbeeksesteenweg
45 te Boechout. Wij brengen Donnacorda kwartet. Donna staat natuurlijk voor
vrouw en corda voor snaar. Het is dus een strijkkwartet. OPGELET: het concert

start om 10.30 uur!
Het Donnacorda Strijkkwartet is ontstaan in 2008 olv violiste Eva Vermeeren en de
ontmoeting van vier vrouwelijke musici, allen gespecialiseerd in de kamermuziek.
De kwartetleden studeerden aan de Conservatoria van Antwerpen, Brussel en het
Lemmensinstituut maar ook aan bekende internationale scholen zoals het Peabody
Conservatory of the Johns Hopkins University te Baltimore (V.S.) en de bekende
Koningin Elisabeth Kapel te Brussel. Ze volgden masterclasses bij leden van
beroemde strijkkwartetten en ensembles zoals het Prazak Quartet, Danel Quartet,
Artemis Quartet, Altenberg Trio Wien, Lipkind Quartet en het Meta4 Quartet. Zij
musiceren regelmatig in Belgische orkesten zoals de Filharmonie, de Vlaamse
Opera, Brussels Philharmonie e.a.
Het strijkkwartet vertolkt voornamelijk het klassieke repertoire, maar gaat de
ontmoeting met moderne muziek niet uit de weg, zoals bv.Tango’s.
Zij traden reeds op in verschillende landen van de E.U. en in diverse Culturele
Centra’s over gans België met hun programma ‘s “Schubert’s Last Will”,”Quartetsatz”
en “4 Strings from Classic 2 Tango”. Ze maakten een Cd opname met hun “4 Strings
from Classic 2 Tango programma”. In de zomer van 2014 traden zij op in de bekende
Kathedraal van Poitiers op het festival van Poitou, aansluitend traden zij op te
Wengen in Zwitserland in octet met het befaamde Prazak Strijkkwartet op de
“Menselssohn Musikwoche”. In November 2014 nam Donnacorda nog een Cd op
“The American” in de Singel te Antwerpen. Tegenwoordig regelmatig te horen op
Radio Klara.
Net als voorheen brengen we top musici naar Cultuur in EIGEN Huis.
Blijft u na het concert eten dan krijgt voor de prijs van 23 euro: glaasje cava –
zalm met ricotta & pesto van basilicum – parelhoen met champignonroom,
witloofsla en kroketten – panna cotta met rood fruit

PARKEREN kan heel gemakkelijk voor en achter het
gebouwencomplex.
Leden Vkpidpa = 10 euro – Niet-leden = 12 euro
Leden Vkpidpa (ticket+eetmaal) = 33 euro – Niet-leden (ticket+eetmaal) = 35
euro

