
De Koningin Elisabethwedstrijd bij Klara

De halve finale

Maandag 6 tot zaterdag 11 mei in Flagey

Klara zendt de halve finale uit vanuit Studio 4 aan het 
Flageyplein. Van 19:00 tot 20:00 uur presenteert Lut Van der 
Eycken een samenvatting van de namiddagsessie, en vanaf 
20:00 uur volgt ze de avondsessie rechtstreeks, ook voor 
Canvas, op het kanaal van Ketnet. Ze wordt daarvoor telkens 
bijgestaan door een ervaren violist(e). Lut Van der Eycken volgt 
het Elisabethconcours al vele jaren voor de radio. Sinds 2012 is 
ze bij Klara de ankervrouw van de wedstrijd.

Dit zijn de panelleden in de halve finale :

• Maandag 6 mei: Erik Sluys 
• Dinsdag 7 mei: Shirley Laub 
• Woensdag 8 mei: Shirley Laub 
• Donderdag 9 mei: Jolente De Maeyer 
• Vrijdag 10 mei: Jolente De Maeyer 
• Zaterdag 11 mei: Erik Sluys 

Van maandag 6 tot zaterdag 11 mei van 19:00 tot 23:00 uur en 
op zaterdag 11 mei van 19:00 uur tot de proclamatie van 
de finalisten. 

De finale

Maandag 20 tot zaterdag 25 mei in Bozar



Klara zendt alle concerten van de finale rechtstreeks uit. Lut 
Van der Eycken presenteert de concertavonden en krijgt 
daarbij telkens de hulp van drie violisten of andere 
muziekkenners. Erik Sluys is de vaste commentator naast twee 
wisselende gasten. Ook de studenten van het alternatieve 
jongerenpanel DeZes komen elke avond langs. Telkens vanaf 
19:00 uur.  

• Maandag 20 mei: Eva Stegeman, Shirley Laub en Erik 
Sluys 

• Dinsdag 21 mei:  Isabelle van Keulen, Pieter Janssens en 
Erik Sluys 

• Woensdag 22 mei: Jolente De Maeyer, Paul De Clerck en 
Erik Sluys 

• Donderdag 23 mei: Dirk Vermeulen, Lisa Jacobs en Erik 
Sluys 

• Vrijdag 24 mei: Tony Nys, Wibert Aerts en Erik Sluys 
• Zaterdag 25 mei: Yossif Ivanov, Veerle Simoens en Erik 

Sluys 

De panelleden geven hun mening over de optredens van de 
finalisten. Daarnaast is er ook aandacht voor de 
tentoonstelling rond Eugène Ysaÿe in Flagey en praten 
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een aantal bekende violisten over hun instrument, onder 
meer Vilde Frang, Nicolaj Znaider, Antje Weithaas en 
Gunar Letzbor.

Van maandag 20 tot vrijdag 24 mei van 19:00 tot 23:00 uur en 
op zaterdag 25 mei van 19:00 uur tot de proclamatie. 

Het laureatenconcert - dinsdag 4 juni om 20:00 uur.

Rechtstreekse uitzending van het concert met de 4de, 5de en 
6de laureaat in de Henry Le Boeuf-zaal van Bozar. De 
laureaten worden begeleid door het Antwerp Symphony 
Orchestra onder leiding van Martyn Brabbins. 
Presentatie: Lut Van der Eycken

Het slotconcert - donderdag 6 juni om 20:00 uur.

Rechtstreekse uitzending van het concert met de 1ste, 2de en 
3de laureaat in de Henry Le Boeuf-zaal van Bozar. De 
laureaten worden begeleid door het Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège onder leiding van Pablo Gonzalez.
Presentatie: Lut Van der Eycken

Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool.

Naast de rechtstreekse uitzendingen in Klara Live vanaf 
maandag 6 mei brengt Klara ook de vierdelige reeks De 
Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Daarin gaat Katelijne 
Boon samen met de Duitse historicus en auteur Philipp Blom 
op reis. Ze gaan op zoek naar de herkomst en de achtergrond 
van de 300 jaar oude viool van Blom. Het is een verhaal over 
Duits muzikaal vakmanschap en arbeidsmigratie, houtsoorten 
en de definitie van klank, en over Venetië als hoofdstad van de 
achttiende-eeuwse muziek.
Vier weken lang, vanaf zondag 5 mei, van 18:00 tot 20:00 uur. 
op Klara en via de Klara-app, op klara.be en als podcast. 
Daarnaast is er ook een videoreeks over de reis op klara.be en 
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VRT NU.

DeZes

DeZes zijn een bende van zes jonge Vlaamse violisten, 
gepassioneerd door muziek en verliefd op de viool. Zij volgen 
de Koningin Elisabethwedstrijd van nabij en leven mee met hun 
leeftijdsgenoten in de wedstrijd. Ze brengen verslag uit van hun 
avonturen voor en achter de schermen van de Koningin 
Elisabethwedstrijd en laten onbevangen hun licht schijnen op 
de violisten, hun prestaties en het repertoire. Dat doen ze in de 
programma’s op radio en televisie, maar vooral ook online, op 
canvas.be en via sociale media, onder meer op hun 
eigen DeZes-Facebookpagina. Zo slaan ze een brug tussen de 
kijkers en luisteraars, de wedstrijd en de muzikanten.
DeZes dat zijn dit jaar :
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• Sarah Bayens (18 jaar)
• Theo Carpentier (20 jaar)
• Laura De Bruyn (24 jaar)
• Andreas Moulin (25 jaar)
• Victor Pevernagie (20 jaar)
• Ellen Vanneste (22 jaar)


