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Aperitiefconcert: pianist-componist Hans Sluijs

MUZIEK / KLASSIEK  © Hans Sluijs

De opener op zondag 23 oktober 2011 wordt verzorgd door pianist Hans Sluijs, en dit in het
kader van het Liszt-jaar. Het concert gaat door om 11u in Theater Malpertuis (Stationsstraat 25,
8700 Tielt).Pianist-componist Hans Sluijs studeerde piano aan de conservatoria van Antwerpen
en Tilburg, in beide gevallen bij professor Jacques de Tiège. Hij volgde ook privélessen bij de
Belg Lode Backx. Gelijktijdig volgde hij lessen in harmonie en compositie in de klas van Jean-
Paul Vanden Driessche, die tot op vandaag zijn compositorische aspiraties begeleidt. In 2003
won hij met zijn "Weerspiegelingen" (eerste strijkwartet, op.2) de "Prijs van de stad Harelbeke"
op de compositiewedstrijd van de Muizelhuisconcerten. In 2005 met zijn "I Quattro Elementi"
(trilogie voor viool & piano, op.3) de Sabam-prijs, het plichtwerk voor de halve finale van de
Koningin Elisabethwedstrijd.Als pianist ligt zijn zwaartepunt in het romantische klavierrepertoire.
De werken van Bach, Liszt en Scriabin genieten zijn speciale voorkeur.Hij speelt geregeld
recitals in binnen- en buitenland, o.a. in België en Nederland, en is te horen op festivals in Italië
en Duitsland (Pianorama Firenze, Araba Fenice Collescipoli, Neckargemundfestival..).Hij was
gedurende korte tijd pianobegeleider aan de academie te Tielt.Meer info terug te vinden op
www.hanssluijs.be.De Hongaarse pianist en componist Franz Liszt geldt als één van de
grootste pianovirtuozen aller tijden. Hij was tevens een succesvol en vooraanstaand pianoleraar
en daarnaast een groot muziekhervormer en -vernieuwer; het symfonisch gedicht en het
pianorecital worden aan zijn naam toegeschreven. Hij werd geboren op 22-10-1811, op de
concertdatum bijna dag op dag precies 200 jaar geleden. Hans Sluijs brengt speciaal voor deze
gelegenheid een bloemlezing uit het werk van Liszt. Hij speelt drie werken waarbij Water als

poëtisch symbool een belangrijke rol speelt (w.o. het betoverende Les jeux d'eaux à la Villa d'


