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LIONSCLUB  KONTICH      LAND VAN RYEN

Bedankt , proficiat , welkom … en dan nu … genieten.

Bedankt 

Bedankt organisatie comité van Cantabile voor de inzet en organisatie van jullie 18 de top pianowedstrijd 
voor de jeugd.

Bedankt collega’s van het cantabile- en evenementen team van Lions Club Kontich voor de uren 
voorbereiding voor deze avond.

Bedankt sponsors groot en klein. Zonder jullie was deze avond niet mogelijk.

Bedankt mensen van het conservatorium en de Singel voor jullie bereidwillige medewerking aan dit event.

Bedankt aan het Limburgs orkest jeugd en muziek en haar dirigent Dirk De Caluwe.

Bedankt aan al diegene die zich voor deze avond op de één of andere manier hebben ingezet.

Enkel door jullie allen kunnen wij vandaag allemaal genieten.

Proficiat

Proficiat Zhaili Hélène Yin , proficiat Steven Kleeven en proficiat Brecht Valckeneers met jullie overwinning. 

Ik had het geluk de finale hier in de Singel te mogen meemaken en jullie waren alle drie fantastische 
winnaars – ieder in zijn leeftijdsklasse - van een toch wel hoogstaande finale.

Ik wens jullie succes vanavond en hoop van harte dat deze avond , waarin jullie mogen optreden met het 
Limburgs Orkest Jeugd en Muziek  ,  een avond wordt waar jullie van kunnen genieten en lang kunnen over 
napraten en wie weet een stapje in een lange muzikale carriére?

Proficiat ook aan onze hoofdsponsors, Pankach en Hardik Virani voor de 30 jarige verjaardag van jullie 
firma Hardik Diamonds in Antwerpen.

Welkom

Iedereen hier aanwezig.

Op het 18 de laureaten concert van de twee jaarlijkse pianowedstrijd voor de jeugd CANTABILE.

Voor jullie treden vandaag 3 talenten op waarvan ik overtuigd ben dat ze u gaan begeesteren met de door 
hen gekozen klassieke werken.

Daar bovenop krijgt u een super gastoptreden van “La Eliane Rodrigues” waar wij als organisatie enorm fier 
op zijn dat wij deze performance aan jullie kunnen aanbieden.

Ook fijn om weten is dat de opbrengst van dit concert integraal naar de sociale/goede doelen van Lions 
Club Kontich gaat.

Leun achterover , spits jullie oren , kijk , maar vooral… geniet van dit unieke concert van en voor de jeugd.

Ik gun het jullie allen van harte.

Luc Van Reeth 

Voorzitter Lions Club Kontich.





Cantabile     vzw  

Pianowedstrijd voor de Jeugd

Opgericht op 4 december 1982

Wie zijn deze jonge musici?

      Met het inrichten van een tweejaarlijkse pianowedstrijd voor jongeren tijdens de pare 
jaren en het inrichten van een compositiewedstrijd voor piano tijdens de onpare jaren, streeft 
Cantabile naar de verheffing van de pianocultuur in Vlaanderen.

De wedstrijd stimuleert zowel jongeren, ouders als leraars bij hun inzet voor de pianostudie 
terwijl, in het verlengde daarvan, de aangeboden recitals en concerten voor de noodzakelijke 
podiumvastheid zorgen. Dat de deelname aan de wedstrijd leerzaam en verrijkend is, bewijst 
het groot aantal inschrijvingen telkens weer.

Met dit doel voor ogen worden in gans Vlaanderen talrijke evenementen ingericht waarop 
de Cantabilelaureaten  hun vorderingen door een geïnteresseerd publiek kunnen laten 
appreciëren. Ook buitenlandse concertreizen staan op het programma. Zo concerteerden 
reeds meerdere laureaten op verschillende plaatsen in Europa. 

Sinds 1999 blijven de Cantabilerecitals niet uitsluitend tot het solistisch pianospel beperkt. 
Met het project “Kamermuziek Jong Vlaanderen” worden concerten ingericht, in diverse 
bezettingen, met muziek van vroeger en nu.

Cantabile vzw, Buckenslindestraat 1A, 3730 Hoeselt.
Tel: 089 414252

Email: cantabile.pianowedstrijd@pandora.be
www.cantabilepianowedstrijd.be
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ZHAILI HéLèNE YIN

Hélène werd geboren in 2006 in Gent. Op 5 jarige leeftijd startte ze met pi-
ano bij Rolande Spanoghe. Wegens haar uitzonderlijke begaafdheid werd ze in 
2016 toegelaten in de “Doorstroomrichting” van de Muziekacademie van het 
Gemeenschapsonderwijs (Ma-go) Antwerpen in de voormalige klas van Heidi 
Hendrickx en huidige klas van Nikolaas Kende. In 2018 werd Hélène 1ste Lau-
reaat-finalist in de lagere graad van de Cantabile pianowedstrijd voor de Jeugd. 
Tijdens de zomer van 2018 volgde ze een masterclass bij Nikolaas Kende.  Zij 
nam deel aan verschillende piano concerten, zoals de pianomarathon in Ant-
werpen, concerten in Ma-go en de openingsceremonie van het Sint-Barbaracol-
lege in Gent.
Als naam voor haar broertje koos zij “ Johan“, aangezien Bach haar favorie-
te componist is. Tijdens de openingsceremonie van het film festival in Gent 

mocht zij het gedeelte voor kinderfilms inleiden.  Ze houdt van stem-acteren, en mag zo animatiefilms 
nasynchroniseren. Verder houdt ze van tekenen, zingen en kaligrafie.

BRECHT VALCKENAERS

Brecht werd in 2000 in Leuven geboren. Hij begon als 5-jarige kleuter te drum-
men en kon eerst noten en daarna pas letters lezen. Hij raakte echter zo geboeid 
door de piano dat hij zelf kleine stukjes begon te componeren en uiteindelijk 
koos hij dan ook voor dit instrument. 
Brecht begon in 2008 met pianoles in “Academie de Vonk”, in Haasrode, bij 
Carl Vandoorne die hem nog steeds met veel begeestering en energie begeleidt.
Sinds 2015 volgt hij ook “Jong Conservatorium” in Antwerpen waar hij kamer-
muziek krijgt van Nicolas Callot. Hij volgde ook masterclasses bij o.a. Eliane 
Rodrigues, Sergei Edelmann en Jean-Claude Vanden Eynden. In 2016 werd 
hij toegelaten als Jong Talent aan het Conservatorium van Antwerpen, in de 
pianoklas van Nikolaas Kende.
In 2013 won hij de Cobra’s Classic Battle, in 2015 werd hij laureaat van de 

Steinway wedstrijd en in 2016 won hij de eerste prijs van de Cantabile pianowedstrijd in de middelbare 
graad. Zo mocht hij met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek o.l.v. Pieter Schuermans het tweede 
pianoconcerto van Dmitri Sjostakovitsj vertolken in deSingel in Antwerpen. 
Brecht componeert ook en volgde daarom AMT-lessen bij Pieter Schuermans en sinds 2016 bij Boude-
wijn Cox. 

STEVEN KLEEVEN    

Steven (°2005) volgt vanaf zijn 7de jaar pianoles bij Marijke Oers; eerst aan het 
stedelijk conservatorium in Leuven (SLAC) en sinds kort in haar jong-talent 
klas. Ook  krijgt hij les van Stefaan Poelmans aan het SLAC.
Vanaf 2014 nam Steven deel aan verschillende nationale en internationale pi-
anowedstrijden, waarbij hij bijna altijd een finaleplaats bereikte (de Cantabile 
pianowedstrijd, de Belgische Steinway wedstrijd,  de internationale EPTA pia-
nowedstrijd, het Concours de Piano de Liège, de muziekwedstrijd De Vakman 
en ook de internationale Feurich pianowedstrijd in Wenen).
In 2017 plaatste hij zich ook als finalist van de muziekwedstrijd “Thomas Speelt 
Het Hard”. Recentelijk in 2018 werd Steven 1ste Laureaat-finalist in  de mid-
delbare graad van de Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd en behaalde ook 
een eerste prijs bij de 123-piano battle in Gent.

Steven volgde masterclasses  bij Jean-Claude Vanden Eynden en nam deel aan verschillende concerten 
en recitals. In 2016 vertolkte hij het rondo uit het 1ste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven met 
het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek  in deSingel in Antwerpen.



PROGRAMMA

Bachanale uit de opera Samson en Dalila  Camille Saint-Saëns
 Limburgs Orkest Jeugd en Muziek o.l.v. Dirk De Caluwe

Pianoconcerto nr.19  KV 459 in F: Allegro Wolfgang Amadeus Mozart
 Soliste: Zhaili Hélène Yin
 Laureate van de Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2018 lagere graad

Pianoconcerto nr. 2 in A: Franz Liszt
 Adagio sostenuto assai – Allegro agitato – 
 Allegro moderato –
 Allegro deciso – Marziale un poco meno allegro –
 Allegro animato

 Solist: Brecht Valckenaers
 Laureaat van de Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2018 hogere graad

PAUZE

Pianoconcerto opus 16 in a: Allegro molto moderato  Edvard Grieg
 Solist: Steven Kleeven
 Laureaat van de Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2018 middelbare graad

Pianoconcerto nr. 2 opus 18 in c: Sergei Rachmaninov
 Moderato
 Adagio sostenuto
 Allegro scherzando

 Soliste: Eliane Rodrigues
 

PRESENTATIE: ANKE SENGIER





ELIANE RODRIGUES

Eliane Rodrigues werd geboren in Rio de 
Janeiro. Haar muzikaal talent werd al vroeg 
ontdekt en geleid door Arnaldo Estrella 
(zelf student van Alfred Cortot en vriend 
van Villa Lobos). 

Ze was een echte ‘child prodigy’: op 3-jarige 
leeftijd begon ze met componeren nog voor 
ze noten kon lezen en schrijven. Tegen de 
tijd dat ze 7 was, waren er twee pianometho-
des verschenen met haar composities. Ver-
der speelde ze haar eerste recital op 5-jarige 
leeftijd en het eerste TV-optreden volgde 
een jaar later waar ze het pianoconcerto in 
D van Haydn bracht met Orquestra Sinfo-

nica Nacional. Nog een jaar later speelde ze het Mozartconcerto KV488 met datzelfde orkest. 
Vanaf dat moment behaalde ze prijzen bij talrijke wedstrijden - zowel regionaal als nationaal 
- om dan als 18-jarige in de USA de “special prize” op het Van Cliburn concours te krijgen.

Nadien vertrok zij naar België om de klas van Jacques Detiège te vervoegen (zelf een student 
geweest van Leon Fleischer en leraar van andere laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, 
o.a. Robert Groslot en Sylvia Traey). Ook behaalde ze verschillende eerste prijzen bij nationale 
wedstrijden als Wedstrijd Emmanuel Durlet, Tenuto,... om dan in ‘83 als vijfde te eindigen in 
de Koningin Elisabethwedstrijd.

Sindsdien heeft ze niet stilgezeten: als laureate trad Rodrigues al zeer snel op in het Concertge-
bouw Amsterdam, het Berliner Schauspielhaus, Parijs, Hamburg en het Leipzigs Gewandhaus. 
Een greep uit haar concertsteden: Antwerpen, Brussel, Den Haag, Moskou, New York, Rio de 
Janeiro, St. Petersburg, Volgograd en Zürich. In De Doelen in Rotterdam wordt zij al 20 jaar 
lang uitgenodigd om op tweede kerstdag een Chopin-recital te brengen.

1998 was een belangrijk jaar voor Rodrigues: ze werd de spilfiguur van een jaarlijks festival in 
Zwitserland, Musica Romantica, waar zij niet enkel soleert, maar ook dirigeert en componeert. 

Verder is zij al ruim 20 jaar docent aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. 

Daarnaast beschikt ze over meer dan 25 cd’s van zowel liveconcerten als studio-opnames. In 
2002 zette ze de 5 concerti van Sergei Prokofiev op cd.
Meest recent zijn de opnames van de integrale pianoconcerti van Ludwig van Beethoven in 
St. Petersburg.





HET LIMBURGS ORKEST JEUGD EN MUZIEK
Het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek startte in 1981 op initiatief van de Federatie van Jeugd en 
Muziek Limburg met als doel aan jonge musici de gelegenheid te bieden orkestervaring op te doen.  
Het orkest met een grote pedagogische waarde werd meteen het eerste symfonisch orkest in Limburg 
en is ondertussen een vaste waarde geworden in de Limburgse muziekwereld.
De musici die komen uit alle regio’s van de provincie Limburg zijn over het algemeen leerlingen 
aan één van de Limburgse muziekacademies.  Enkele leden studeren op dit ogenblik aan één van de 
Conservatoria.  Talrijke oud-leden van het orkest kozen al voor een professionele muzikale carrière.
In 1987 werd Willy Claes, Minister van Staat, voorzitter van het Limburgs Orkest.  Hij treedt regel-
matig op als gastdirigent.

Vanaf september 2011 staat het orkest onder de dynamische leiding van Dirk De Caluwe, Pieter 
Schuermans, en Wouter Lenaerts.

Het repertorium is rijk en gevarieerd: symfonieën, concerti, opera, belcanto, oratoria enz.
In juli 2013 ondernam het orkest een succesrijke concertreis naar Shanghai/China.
Het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek tracht alzo een waardevolle ambassadeur te zijn voor de 
provincie Limburg.

DIRIGENT DIRK DE CALUWE 
Dirk De Caluwe is een zeer veelzijdig musicus. Na zijn profes-
sionele muzikale vorming aan de conservatoria van Gent, Ant-
werpen en Brussel, waar hij cum laude afstudeerde, vervolmaakte 
hij zich in talloze buitenlandse masterclasses. Hij beschikt over 
een zeer grote orkestervaring als solist piccolo en fluit en was van 
1974 tot 1978 verbonden aan het orkest van de Vlaamse Opera 
in Antwerpen en van 1978 tot heden aan het Vlaams Radio Or-
kest. Hij heeft als orkestmusicus, solist, chambrist en dirigent 
reeds meegewerkt aan een 80-tal cd-opnames. Hij is tevens een 
autoriteit op het gebied van vorming en dirigeren van de betere 
harmonieorkesten, wat resulteerde in zijn aanstelling als leraar 
hafabra-directie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. 
Zijn debuut als symfonisch dirigent maakte hij in 1995 met het 
Brussels Festivalorkest, waarmee hij jaarlijks concertante opera-
uitvoeringen uit het grote repertoire verzorgt. Hij is één van de 
weinige Belgische dirigenten die het wereldvermaarde London 
Philharmonic Orchestra mocht dirigeren.

Zijn veelzijdigheid wordt bewezen als men ziet dat nationale en internationale grootheden uit di-
verse genres zijn muzikaal pad doorkruisten, zoals Walter Boeykens, Robert Groslot, Hans Peter 
Janssens, An Lauwereins, Toots Thielemans, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, 
Andrea Bocelli, Sting en Joe Cocker.

In 2001 & 2002 dirigeerde hij in wereldpremière de Nederlandstalige en de Franstalige versie van 
de musical “Kuifje” van Dirk Brossé. In mei 2002 dirigeerde Dirk De Caluwe voor het eerst het 
Philharmonisch Orkest van Praag. Sinds 2003 dirigeert hij geregeld het Vlaams Radio Orkest en 
leidt hij de Muziekkapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Ondertussen dirigeerde hij 
de wereldcreaties van Maria-Dolores en Jean-Baptiste van theatermaker Wayn Traub in samenwer-
king met het Toneelhuis. Dirk dirigeerde op 4 oktober 2008 de wereldpremière van de grootste 
Vlaamse musical: DAENS van Stijn Coninx- Frank Van Laecke- Dirk Brossé in een productie van 
Studio 100. Voor zijn werk als Muzikaal Leider en dirigent in deze musical werd hij voor de Vlaamse 
Musical Awards 2008 genomineerd in de categorie Beste Creatieve Prestatie.
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Leden:

Karel Adriaensen

Gerasimo Anninos

René Asscherickx

Walter Beeckx

Leo Debecker

Jozef Deschoemaker

Peter Dieleman

Guido Dua

Francis Goossens

Jan Pieter Haems

Dirk Hermans

Paul Mahieu

Gert Mussche

Werenfried Schwagten

Kristiaan Sengier

Tony Steemans

Erik Van de Sande

Guy Van der Auwera

Rudi Van Driessche

Luc Van Reeth

Marcel Vercauteren

Hardik Virani

Pankaj Virani

Lionsclub Kontich – Land van Ryen is een afdeling van Lions International verspreid over 151 
naties met een globaal bestand van 1.300.000 leden.  De doelstellingen van deze organisatie zijn: 
Vriendschap, Samenwerking en Begrip.  Hieruit volgt uiteraard een grote sociale bewogenheid en 
een actief promoveren van kunsten en wetenschappen.

De inrichting van dit concert door Lionsclub Kontich – Land van Ryen is dan ook als steun bedoeld 
aan de hoogstaande culturele werking van Cantabile vzw, met als doel kansen te bieden aan jonge 
talenten in ons taalgebied.  Een initiatief waaraan Lionsclub Kontich – Land van Ryen grote waarde 
hecht.





LIONSCLUB KONTICH
Land van Ryen


