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STAP GEEFT JONG TALENT UIT DE PIANORICHTING
EXTRA AANDACHT EN EEN PODIUM !
Jong Talent leerlingen zijn extra gemotiveerde
leerlingen die wij willen prikkelen en uitdagen
door het organiseren van een aantal concerten en
meestercursussen.
Dit jaar brengen we deze groep jonge talenten bij
elkaar op 4 momenten.
Ze zullen zelf twee keer een concert geven onder
de naam ‘Pianisten in Topvorm’.
De Pianisten in Topvorm concerten vinden plaats op
woensdag 8 november om 19 uur en op woensdag
7 februari 2018 om 19 uur. Beide concerten zijn in
De Kleine Stooringhe in Rumbeke.
Daarnaast komt Arlette Vanheste tweemaal een
meestercursus geven.
De meestercursussen vinden plaats op zaterdag 2
december tussen 12 uur en 14 uur en van 15 uur tot
18 uur en op vrijdag 2 maart 2018 vanaf 16 uur 30,
eveneens in De Kleine Stooringhe.

concerten@steinway@dks/de kleine stooringhe@staproeselare

We sluiten deze Jong Talent reeks af met een
inauguratieconcert op onze nieuwe Steinway
piano met een concert van Hans Ryckelynck.
Hans Ryckelynck – Pianorecital
Zaterdag 3 maart om 16 uur en om 19 uur in De
Kleine Stooringhe, Rumbeke.
Tickets voor deze concerten kunnen gekocht
worden via www.toonvzw.be

Arlette Vanheste studeerde aan het

Hans Ryckelynck studeerde piano aan het

conservatorium van Oostende en Gent.
Ze is tevens laureate van de Stefan De
Jonghewedstrijd. Vroeger verzorgde ze heel
wat programma’s voor Jeugd en Muziek,
samen met enkele collega’s.
Ze heeft piano onderricht gegeven aan
het conservatorium van Oostende en was
verbonden als lesgeefster aan het koninklijk
conservatorium van Gent.
Al die jaren was ze bestuurslid van European
Piano Teachers Association.

Conservatorium te Gent en aan de Muziekkapel
Koningin Elisabeth, waar hij summa cum laude
afstudeerde.
Van 1995 tot 1999 vervolmaakte hij zich te Parijs
bij Abdel Rahman El Bacha. Als solist en chambrist
concerteert hij in de Benelux en ver daar buiten.
Zijn discografie omvat een vijftiental cd-opnames,
waaronder heel wat pianomuziek van Joseph
Jongen. Deze opnames werden nationaal en
internationaal heel lovend onthaald. Hij heeft
ondertussen ook een uitstekende reputatie
opgebouwd als pianopedagoog.

