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STEVEn GoEGEbEur

MAn VAn dE wErEld
SchOuwBurg
20.15 uur
€ 16 / 15 / 14

Steven Goegebeur is na het succes van zijn eerste show ‘de geknipte man’ de 
beroemdste inwoner van het mondaine Heist-op-den-Berg geworden. Samen 
met zijn Angelina Jolie-achtige vrouw heeft hij zich een blinkende 4x4 en drie 
schattige adoptiekinderen aangeschaft. Alles is perfect … behalve dat ze zo 
dadelijk op vakantie moeten vertrekken. 

Waarom wil iedereen eigenlijk op vakantie? En waarom allemaal op hetzelfde 
moment? Reizen we om te ontdekken, of om bevestigd te worden? Reizen 
we voor onszelf of voor de buren? We weten het. 
We weten het alle- maal. We weten het 
van mekaar. Maar niemand durft het 
hardop te zeg- gen. Niemand, 
behalve Ste- ven Goegebeur.
In MAN  VAN DE WERELD 
neemt Ste- ven u mee 
op een dui- zelingwek-
kende trip langsheen 
de vakan- ties van zijn 
leven, met b a d e n d e 
bomma ’s , instortende 
hotels, va- kantieliefdes 
met snor- ren, griezelige 
scoutskampen en sadistische 
Duitse dokters. Voorwaar een 
reis die u nog lang zal bijblijven!

klassiek

STEVEn SnEYErS En EVGEniA GAlYAn

PArElS Voor  
hobo En PiAno
academiezaaL
20.15 uur
€ 15 / 14 / 8

Het kamermuziekrepertoire voor hobo en piano 
is een heel stuk minder bekend dan de literatuur 
voor bijvoorbeeld viool en piano. Toch bestaan er 
heel wat mooie werken van componisten die de 
combinatie van de indringende, betoverende ho-
boklank en de vertrouwde piano aandurfden. Zo-
doende staan er op dit programma vooral werken 
van namen die bij het grotere publiek misschien 
iets minder bekend zijn. Composities van de 
“symfonist” C.Nielsen, de Belgische componisten 
Benoit, Mortelmans, Ryelandt en Verschraegen, 
de Franse virtuoos Th.Lalliet en de Zwitserse mo-
dernist Frank Martin zorgen voor een gevarieerd 
concertprogramma en een avond “op ontdekkings-
tocht” in een wat minder bekend, maar verrassend 
mooi repertoire.

Steven Sneyers studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, het 
Rotterdams Muziekconservatorium en het Koninklijk conservatorium van Ant-
werpen. Hij geeft momenteel les aan de academies van Meise, St-Truiden, Gent-
brugge en Lennik, is een vast lid van verschillende ensembles en als freelance 
musicus blijft hij nauw betrokken bij het actieve muziekleven. Parallel met zijn 
carrière als musicus-docent specialiseert hij zich sinds ’92 als hobo-luthier en 
richtte in deze hoedanigheid het “Atelier Albo” op.

PrOgrAMMA:
 − Peter Benoit (1830-1901): In de velden
 − Théophile Lalliet (1837-1892): Fantaisie originale pour Cor Anglais et piano 
 − Frank Martin (1890-1974): Petite complainte 
 − Carl Nielsen (1865-1931): Fantasy Pieces 
 − Joseph Ryelandt (1870-1965): Sonatine 
 − Gabriel Verschraegen (1919-1981): Drie Vlaamse dansen
 − Lodewijk Mortelmans (1868-1952): “Saïdjah’s Lied” en “Humoresk” voor 
pianosolo
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