
 

 

   

19.11 - 24.12

WWW.MUZIEKCENTRUMTRAK.BE

CONCERTEN
DE WARMOES AVOND

22 december - 18:00 t.e.m. 01:00    
Muziekcentrum Track, hal  C & 
muziekcafé
TICKETS via Pand.A
vvk: €10 (student)/€15
add: €15 (student)/€20

Vzw Pand.A, Muziekcentrum Track en 
Wilde Westen slaan de handen in 
elkaar in het kader van de Warmste 
Week t.v.v. twee lokale goede 
doelen! What to expect: Een heerlijk 
sfeervolle avond met een fantasti-
sche line-up en meerdere waanzinnig 
mooie draaiheren- en dames! Om 
een tipje van de sluier op te lichten; 
Mooneye, Ayco Duyster en Razzle 
Dazzle zullen blijkbaar dan toevallig 
in de buurt zijn… Goeie doelen die hier 
gesteund worden zijn Vzw Reveil en 
Lieve zusjes, stoere broers!

Organisatie: vzw Pand.A
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CONCERTEN

  

18.00 tot 19.30 – Concertstudio:
Optredens van leerlingen Woord- en 
muziekatelier, optreden van ‘De 
Opmaatjes’, het strijkorkes Bell’Arko 
en Rachmaninov Concerto n°2 door 
Kortrijks Symfonisch orkest, Nina en 
Erik Desimpelaere.  

19.30 - Concertstudio
Optredens dansafdeling Conservato-
rium Kortrijk, strijkorkest en koperen-
semble, woord.

Extra Conservatoriumactiviteiten ikv 
de Warmste week: Op 18/12 houden 
de leerlingen van de woordklassen 
een voorleesmarathon en in de 
periode van 1/11 t.e.m. 6/12 kunnen 
alle leerlingen dans en muziek 
deelnemen aan een oefenmarathon. 

Organisatie: Conservatorium Kortrijk

EXPO
PAINTINGS FOR LIFE

19 november tot 21 december     
Veiling op za 21 december – 20.00. 
Muziekcentrum Track, hal  C
GRATIS

In 2017 begint C-ARTon een actie 
voor het goede doel, namelijk 
Paintings For Life. Hij schildert 
portretten van bekende muzikan-
ten/komedianten en veilt die t.v.v. 
Zonnebloem vzw, een centrum voor 
kinderen en jong volwassenen met 
een beperking in Heule.  Dit jaar 
worden Guido Belcanto, Simone 
Simons van de band Epica, Niels 
Destadsbader, SX, 't Hof van 
Commerce en Wannes Cappelle 
vereeuwigd op doek.

De schilderijen zijn te zien zijn in 
Muziekcentrum Track van 19 
november tot 21 december. Op 21 
december, vanaf 20u00, worden de 
schilderijen geveild in Muziekcentrum 
Track.

Organisatie: C-ARTon 

DE WARMSTE 
KERSTAVOND

vr 20 december - 17:00    
Muziekcentrum Track, hal C, foyer &
Concertstudio
€ 5  (+12)
€ 1 (lln, -12)

In het kader van de Warmste Week 
organiseert het conservatorium een 
Kersthappening met randanimatie. 
Een uitgebreid programma door 
leerlingen van het conservatorium:

17.00 tot 21.30 – Inkomhal
Vioolklassen, combo’s en Bell’Arko 
Piccoli met kerstliederen, radio-
marathon.  

VIDEO
ZWEM IN HET GELD

18 december  t.e.m. 24 december 
dagelijks van 18:00 tot 21:00
Ter hoogte van Pand.A / Muziekcen-
trum Track (Chemisch Circus bureau)

Een interactieve video installatie op 
de muzieksite laat mensen zwemmen 
tussen het geld dat gestort wordt 
voor het goede doel.  En dit samen 
met Goldy de goudvis. Klinkt 
aanlokkelijk, toch?
De beelden zullen geprojecteerd 
worden op enkele verrassende 
plekken in de stad. Zo krijgt Kortrijk 
een interessante, dynamische 
wending! Ook kunnen de filmpjes van 
de deelnemers via sociale media 
gedeeld worden, want een rijk 
persoon leidt een rijk sociaal leven, 
toch?

Organisatie: Chemisch Circus 
(in samenwerking met o.a. Fikz, 
Feathers On Wings, Freek Quartier, 
Cinemobiel, Thomas Delbeke, Pand.A 
en visual artists uit Kortrijk)
 


