Maarten Vandenbemden – gitaar
Saskia Van Herzeele – piano
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BIOGRAFIE
Saskia Van Herzeele en Maarten Vandenbemden vormen samen Adentro: een jong
muzikaal duo met gitaar en piano. De verrassende dialoog tussen hun twee
instrumenten creëert een poëtische klankwereld – en raakt het publiek binnenin.
Het duo ontstond aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en deed
inspiratie op bij onder meer Thomas Dieltjens, Dirk Vermeulen, Viviane Spanoghe
en Wolfgang Heiremans. In januari 2018 was Duo Adentro één van de drie
Vlaamse finalisten van de kamermuziekwedstrijd “Supernova”. Enkele maanden
later, in mei 2018, werden ze winnaar van het Concours voor Kamermuziek met
Gitaar op het Twents Gitaarfestival.
En ze gaan ook verder: de dromerige samenklank van hun ensemble inspireert tot
vertellen én verbinden. Met hun eerste muziektheatervoorstelling “Nog lang en
gelukkig?” in samenwerking met acteur Yoeri Lewijze speelden ze onder andere
voor We Share Music (Festival van Vlaanderen Oost-Vlaanderen). Duo Adentro
bouwt ook aan Muziek op Bezoek en brengt zo muzikale ontroering naar mensen
die zelf de concertzaal niet kunnen bereiken. Het project won de Karen
Vernimmenprijs 2017.
Adentro brengt concerten met originele muziek voor gitaar en piano, maar ook
verfrissende bewerkingen van de “grote” kamermuziek. Inmiddels vond het jonge
duo een formule die hen als gegoten zit: intieme concertprogramma’s met
kleurrijke eigen (her)interpretaties, steeds op zoek naar een verrassende
invalshoek. Zo maken ze van elk concert een bijzondere gebeurtenis die samen
met het publiek steeds verder binnenwaarts wordt beleefd.
Lees meer op onze websites:
www.duoadentro.com
www.muziekopbezoek.com.

Once upon a time
Programma 1

Once upon a time is de eerste CD van Adentro en komt in 2018 uit bij Etcetera
records. In het bijbehorende concertprogramma staan de vertelkracht van
muziek en de ontmoeting van gitaar en piano centraal. De gevoelige
Impresiones Intimas van Federico Mompou vormen voor het grote publiek nog
steeds een onverwachte ontdekking die bovendien de sprookjessuite Ma Mère
L’Oye van Maurice Ravel als gevestigde waarde in een nieuw licht plaatst.
Originele muziek voor gitaar en piano van de Italiaan Mario CastelnuovoTedesco en Schuberts geliefde Arpeggionesonate maken van Once upon a time
een boeiend avondvullend verhaal.

Formule 1: Aperitiefconcert/matineeconcert
Duur: 60’

Formule 2: Avondconcert
Duur: 2 x 35’
Prijzen op aanvraag.

Draag als cultuurhuis bij aan een inclusieve samenleving en programmeer
ons in een zorginstelling. Bekijk onze voorwaarden bij ‘Muziek op Bezoek’.

Las Tapas de Adentro
Programma 2

Een gevarieerd en goed verteerbaar aperitiefconcert: u zorgt voor bubbels,
Adentro brengt een smakelijke selectie aan muzikale hapjes mee. Een pittig
concerto van Vivaldi, een romig vleugje Chopin, een lied van Monteverdi en
een zoet tangodessert… Na dit concert horen we steevast dat een uur muziek
zelden zo kort duurde – en als het nog iets meer mag zijn, brengen we ook
specialiteiten van Debussy en Ravel mee. We stellen graag samen met u een
Menu à la carte samen!

Formule 1: Aperitiefconcert/matineeconcert
Duur: 60’

Formule 2: Avondconcert
Duur: 2 x 40’
Prijzen op aanvraag.

Draag als cultuurhuis bij aan een inclusieve samenleving en programmeer
ons in een zorginstelling. Bekijk onze voorwaarden bij ‘Muziek op Bezoek’.

MUZIEK OP BEZOEK
Muziek is een krachtig medium om mensen te raken in alle facetten van wie
ze zijn. Wie in een woonzorgcentrum, revalidatiecentrum of ziekenhuis
verblijft, ziet vaak zijn wereld verkleinen. Met een concert aan huis willen wij
mensen opnieuw in contact brengen met dat stuk van zichzelf dat ‘meer’ is
dan patiënt of oudere. Muziek is immers één van de sterkste spelers in een
zorg voor de totale mens!
Draag als cultuurhuis bij aan dit gemeenschapsvormend project en
programmeer ons in een zorginstelling!
-

Leg contact met een plaatselijk zorghuis en programmeer ons twee
keer op één dag. Voor een samen bepaalde meerprijs spelen wij
aansluitend in een zorghuis en uw cultuurcentrum.

-

Ga nog verder en werk mee aan de drempelverlaging in de zorgsector!
Programmeer ons rechtstreeks in een zorghuis en nodig uw publiek uit
voor een concert in deze bijzondere setting.

De werkgroep Cultuur van P.E. Sint-Franciscus programmeerde Muziek op
Bezoek in september 2018 in woonzorgcentrum Vincenthove, Roeselare.
Het WZC nodigde z’n bewoners uit, de cultuurwerkgroep organiseerde de
ticketverkoop voor externen en Muziek op Bezoek voor… muziek!

TECHNISCHE FICHE
Vleugelpiano + pianostoel, goed gestemd
(digitale piano kan meegebracht worden voor Muziek op Bezoek-concerten)
Microfoon voor presentatie (indien nodig)
Twee stoelen zonder leuning
Catering voor 2 personen
4 vrijkaarten
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