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concert 
29 november om 16u 

 

Bart Rodyns, orgel 

Wim Brabants, traverso  
 

Programma: “Orgel en Traverso” 

 

Georg Friedrich Handel (1685-1759) 

Sonate in G HWV 363b voor traverso en basso continuo 

Adagio 
Allegro 
Adagio 
Bourrée 

Menuetto 
 

Johann Pachelbel (1653-1706) 

Chaconne in d 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Sonate in F TWV 41:F3 voor traverso en basso continuo 

Andante 
Vivace 
Grave 
Allegro 

 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Ballo del Granducca 
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Het Orgelcomité Vosselaar 

 

Michel Blavet (1700-1768) 

Sonate in d voor traverso en basso continuo 
La Vibray. Andante 
Allemanda. Allegro 

Gavotta les Caquets. Moderato 
Sarabanda. Largo 

Allegro 
 

Henry Purcell (ca. 1659 -1695) 

Ground-Sefauchi’s Farewell & Round O 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Sonate in g BWV 1020 voor traverso en obligaat orgel 

Allegro 
Adagio 
Allegro 
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Toegangsprijs: 7 en 9 euro. Tickets te koop bij onthaal gemeentehuis en bibliotheek Vosselaar.  

Telefoon (kantooruren): 014 60 08 41 (cultuur) en 014 60 08 20 (onthaal) 

Tot 18 jaar gratis. 

Organisatie: Het Orgelcomité Vosselaar 

www.orgelvosselaar.be 

 

info@orgelvosselaar.be 
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Het Orgelcomité Vosselaar 

Bart Rodyns studeerde aan de conservatoria van Antwerpen en Maastricht bij D. de 

Rooij, H. Leenders, J. Verdin en M. Verheggen. De opleiding Master of Music sloot hij af met de 

grootste onderscheiding.  

Hij is artistiek leider en klavierspeler van het gerenommeerde Euterpe Baroque 

Consort. Dit vocale en instrumentale ensemble van professionele internationale 

musici brengt authentieke muziek op historische instrumenten. Hoogtepunten zijn 

het openingsconcert van Het Festival van Vlaanderen, Klara in 't Paleis en Klara 

in Izegem. Zopas verscheen er een CD met orgelconcerti van Handel en Corrette.  

Daarnaast richtte hij met tenor Jan Van Elsacker het ensemble Il Trionfo op en 

werkt hij vast samen met het vermaarde ensemble Oltremontano onder leiding van 

Wim Becu. Eind 2013 wekten Hendrickje van Kerckhove, Bart Rodyns, Eliot 

Lawson en Lode Leire het historische ensemble The Party (1860) weer tot leven 

met in de erg originele bezetting ook het drukwindharmonium. 

Bart won herhaaldelijk prijzen op verschillende (inter)nationale wedstrijden te Birmingham (UK), 

Leiden (NL), Brussel, Halle, Kortrijk… Hij maakte opnames voor de Belgische, Duitse, Nederlandse, 

Franse, Deense en Praagse radio en werd genomineerd voor Klara’s muziekprijzen 2010. Zijn 

concertcarrière bracht hem in de meeste landen van Europa en de USA. 

Hij streeft ernaar om elke muziekstijl zoveel mogelijk uit te voeren op historische instrumenten en is 

een ‘klavierspeler’ in de brede zin van het woord. Hiervoor doet hij dikwijls beroep op zijn eigen 

instrumentarium : klavecimbels (Ruckers en Delin replica’s), kistorgel (Jos Moors 2012), Erard 

tafelpiano (1803), Mustel Kunstharmonium (1928) en 19de eeuwse harmoniums (Debain, Alexandre). 

Ook in deze optiek is Bart organist-titularis van het Forceville -orgel (+/- 1720) te Broechem. 

www.bartrodyns.be 

*** 

Wim Brabants (°Lier 1955) genoot zijn opleiding aan de Conservatoria te Antwerpen, 

Gent, Brussel en Den Haag bij ondermeer Frans Vester en Barthold Kuijken.Hij doceert dwarsfluit, 

blokfluit en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Onder 

zijn impuls ontstonden diverse kamermuziekensembles die zich 

specializeren in de uitvoering van achttiende- en negentiende-eeuwse 

muziek, gespeeld op authentieke instrumenten, zoals Le Plaisir des 

Dames en het Amontrio.  

Zijn speurwerk naar vergeten muziek uit de vorige eeuwen leidde in 

1992 tot de herontdekking van drie sonates voor blokfluit en 

klavecimbel van graaf Unico Wilhelm van Wassenaer, die sindsdien 

ook in een moderne editie verkrijgbaar zijn. In 1995 richtte hij The Belle Epoque Orchestra op, een 

orkest in symfonische bezetting dat zich toelegt op de klassieke populaire orkestwerken uit de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Met de bedoeling het repertoire uit te breiden werd de naam van het 

orkest in 2009 omgevormd tot Brabelio.  

Wim Brabants concerteerde in gans West-Europa: hij was fluitist van o.a. het orkest Collegium aureum, 

het Consortium Antiquum, Musica Polyphonica en De Restauratie; met deze orkesten realiseerde hij 

talloze concerten en verschillende cd-opnamen. www.flandriarte.be 
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