Cultuur in EIGEN Huis
Op zaterdag 23 november organiseren we onze volgende productie van Cultuur in
EIGEN Huis. De voorstelling heeft plaats in de aula van het kantoorgebouw van
Electrabel, Mechelsesteenweg 271 te Antwerpen en start om 20 uur.
Voor ons zal de super getalenteerde
pianiste Stephanie Proot optreden.
Stephanie heeft voor haar jonge leeftijd al
een zeer indrukwekkende CV. Ze begon
haar pianostudies op haar zesde. Ze
studeerde af bij Levente Kende aan het
Koninklijk Muziekconservatorium van
Antwerpen. Daarna studeerde zij nog aan
de Muziekkapel Reine Elisabeth in
Waterloo bij de beroemde pianist Abdel
Rahman El Bacha. Ze behaalde het
‘Diplôme Supérieur de Concertiste’.
Daarna volgde zij vele masterclasses bij
grote pianisten als André de Grootte, Jan
Wijn, Jerome Rose en Richard Goode!
Stephanie won verscheidene
eerste- tweede - en derde prijzen op talloze gerenommeerde internationale
wedstrijden voor piano.
Wie de koningin Elisabeth wedstrijd dit jaar heeft gevolgd weet dat zij het tot de
halve finales heeft gebracht. Enkele hoogtepunten uit het verleden: in februari
2007 speelde ze de halve finale op de internationale ‘Svetislav Stancic’
pianowedstrijd in Zagreb (Kroatië) en op 25 november 2008 won ze nog de eerste
prijs op de internationale “EPTA” pianowedstrijd in Namen waar ze tevens de prijs
behaalde voor het best vertolkte Belgisch werk. In speelde ze de halve finale op de
Arte con Anima International Piano Competition in Rhodos (Griekenland). Ze geeft
talrijke concerten in binnen- en buitenland.
Het programma dat ze zal brengen zal in een volgende maandkalender bekend
gemaakt worden.
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. Kaarten van deze voorstelling ontvangt u ter plaatse.
Bedankt om onze inspanning te steunen met uw aanwezigheid. Uw vrienden en
kennissen zijn van harte welkom.

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

