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An Lauwereins, sopraan met allure gaat de strijd aan met  
Hans Van Kerckhoven, duivelskunstenaar op de viool. 

Deze hilarische competitie wordt een vier sterren muzikale krachtmeting. 
In deze veelzijdige show ijveren ze om de ereplaats en steken elkaar 
stokken in de wielen. Wie haalt het? Stem of strijkstok? Of leggen ze hun 
geschillen bij? Erwin Deleux mag hen begeleiden op de piano. Of hij dat 
leuk vindt, ziet u in The Fiddler and the Diva ...

PARTNERS

PROJECTPARTNERS

Pianist Erwin Deleux werd laureaat van diverse 
internationale wedstrijden en won concoursen als 
Cantabile, EPTA en de Stefaan de Jonghewedstrijd.   

In het Conservatorium van Maastricht is hij corepetitor, 
docent kamermuziek en lid van de Docentenraad. 
Daarnaast heeft hij een erg gevarieerd beroepsleven. 
Getuige daarvan zijn optredens in de Singel, het 
Concertgebouw Amsterdam… , vaak ook uitgezonden door 
de belangrijkste radio- en tv-stations in Duitsland, België 
en Nederland. Je kan hem aan het werk horen tijdens 
het Festival van Vlaanderen, het Gentse Chopinfestival, 
de Karel Music Expo in Italië, het JVLMA in Letland… Zijn 
vertolkingen van concerto’s van Tsjajkovski, Rachmaninov 
en Ravel oogsten veel lof. De grote liefde van Erwin ligt 
bij de kamermuziek. Zo begeleidt hij regelmatig fluitist 
Philippe Benoit, altist Marc Tooten, klarinetist Roeland 
Hendrickx…

De cd- opnames die hij met het Emanon- ensemble 
realiseerde bleven niet onopgemerkt in de vakpers. Hij 
creëerde ondermeer het pianoconcerto van Frank Nuyts en 
nam dit op met het Vlaams Sinfonietta o.l.v. Raf De Keninck.

The Fiddler and the Diva ...
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De Belgische violist Hans Van Kerckhoven 
nam succesvol deel aan diverse internationale 
wedstrijden. 

Zo behaalde hij een zilveren medaille op het Concours 
International Luxembourgeois pour Jeunes Solistes 
Européens. In Rotterdam won hij de Erasmus Soloist 
Award en de bijzondere prijs, uitgereikt door de Stichting 
Vrienden van het Rotterdams Conservatorium. Met Trio 
Energico werd hij finalist van het Kamermuziek Concours 
in Almere. Hans Van Kerckhoven kreeg de Vlaamse 
Cultuurprijs 2007 (Antwerpen).

Als solist, kamermusicus en als concertmeester heeft 
Hans Van Kerckhoven een uitgebreid en veelzijdig 
repertoire dat van barok tot hedendaagse muziek gaat. 
Naast de viool is ook de opera zijn grote liefde. Behalve 
met zijn traditionele vioolrecitals oogstte hij dan ook veel 
succes met programma’s rond virtuoze parafrasen op 
diverse opera’s. 

Als solist heeft Hans Van Kerckhoven op diverse festivals 
gespeeld, zoals het Mendelssohn Festival te Wageningen, 
het Gergiev Festival in Rotterdam en het Pablo-Casals 
Festival in Frankrijk. Verder trad hij op voor radio en 
televisie in verschillende Europese landen, de Verenigde 
Staten, China en de Verenigde Arabische Emiraten. 

An Lauwereins speelt al meer dan 20 jaar 
hoofdrollen in zowel opera, operette als musical. 

Zij behaalde belangrijke prijzen op internationale 
zangconcoursen en was de eerste Belgische zangeres 
die in het Londense West End een hoofdrol heeft 
gespeeld. An mocht  zich daar uitleven in de rol van 
verwende operadiva ‘Carlotta’ in “The Phantom of the 
Opera” . Een greep uit haar andere uitgevoerde rollen: 
Maria en later Moeder Overste in The sound of Music, 
Griddlebone en Jennyanydots in Cats, Maria in West Side 
Story …

Zij verzorgt als soliste talrijke optredens voor radio en 
televisie, waaronder de jaarlijkse operetteconcerten van 
de Robert Stolzclub, “Mozartsymfonieën” en de slotshow 
“50 jaar televisie in België” in het sportpaleis Antwerpen. 
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IN SAMENWERKING MET

PROGRAMMA 

SLOTWOORD

Think of me  
- Webber 

Méditation de Thais 
- Massenet

Je veux vivre 
- Gounod

Pie Jesu 
- Webber

You raise me up 
- Lovland

Czardas 
- Monti

I feel pretty 
- Bernstein

Frühlingsstimmen-
walzer 
- Strauss

Heiteres Duett  
der zwei Katzen 
- Rossini

Schindlers list 
- Williams

Liebesleid 
- Kreisler

Vocalise 
- Rachmaninov

Vilja lied 
- Lehar

Lippen schweigen 
- Lehar

Valse de l’ adieu 
- Chopin

Komm Zigany

Solveigs song 
- Grieg

Bring him home  
(les misérables) 
- Schönberg

All I ask of you 
- Webber

Kris Peeters 
vice-eersteminister van de Federale Regering



PROGRAMMA 
Van Der Valk Hotel Beveren

10u00 Concert The Fiddler and the Diva

12u00  Multidisciplinaire netwerkreceptie

13u00  Lunch
• Voorgerecht: gemarineerde zalm

• Hoofdgerecht in buffetvorm: diamant-
haasje, filet van zeebaars en aangepaste 
groenten

 • Dessert: brownie van chocolade met  
Banyuls en sorbet van ananas

• Deelname aan concert en receptie kost 17,5 euro per persoon. 
• Deelname aan receptie en lunch kost 49,5 euro per persoon inclusief 

dranken (wijnen, water, frisdrank, tapbier, koffie en thee).  
Kinderen 25,- euro per persoon en kinderen tot 4 jaar gratis.

• Per reservatie gaat 10 % van het bedrag naar de Lotus Care Foundation. 
Inschrijven kan via https://shopit.ag/jc2uq



WIE IS HET IFPC?
Het Institute for Professional Care VZW is een opleidingsinstituut dat 
gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van uiterlijke en 
innerlijke schoonheid en verzorging, opleidt zodat ze zich beter kunnen 
richten naar personen met een zorgprofiel (in eerste instantie gaat het 
over de problematiek rond kanker).  

Concreet betekent dit dat schoonheidswerkers (schoonheidsspecialistes, 
kappers,...) en eerstelijns zorgverleners (verpleegkundige, therapeut, 
kinesist,…) een opleiding krijgen om beter de problematiek van de ziekte 
te begrijpen zodat ze ook beter kunnen inspelen op de noden. Het 
verlaagt de drempel tussen patiënt/klant en dienstverlener. Vaak vinden 
personen met kanker de weg niet naar hen, uit schrik niet begrepen te 
worden of verkeerd behandeld te worden. En eveneens zit de schrik er 
vaak ook in bij de dienstverleners over wat ze wel of niet kunnen/mogen 
zeggen en welke behandelingen ze wel of niet mogen toepassen. 

www.institutefpc.eu

WAT IS DE CARECARD?
De CareCard kan het best vergeleken worden met een 
cadeaucheque maar dan specifiek bedoeld voor de zorgsector. 
Met de CareCard kan een persoon, getroffen door kanker, een 
gratis innerlijke en uiterlijke boost krijgen bij een erkende Beauty, 
Hair of Care Professional. Met deze CareCard wordt de stap voor 
elkeen financieel toegankelijk en wordt er tegelijk voor gezorgd 
dat men terecht komt bij een Professional met kennis van zaken. 
Lijst met erkende professionals op www.myprofessional.be

WAT IS DE LOTUS CARE FOUNDATION?
De Lotus Care Foundation is een fonds dat middelen verzamelt via 
diverse acties en evenementen waarmee de CareCard kan verspreid 
worden. Elke donatie is welkom om zoveel mogelijk CareCards 
te kunnen verdelen onder de zorgbehoevenden.  Dank voor elke 
financiële bijdrage op het rekeningnummer  
IBAN BE10 0000 0000 0404 met mededeling 017/1580/00095 
(u ontvangt een fiscaal attest vanaf 40,00 euro) 

www.lotuscarefoundation.be

www.institutefpc.eu www.lotuscarefoundation.be


