
Inleiding concert Duo Adelfoi, 3 dec, tvv VZW 

 

Lieve mensen, 

 

De eer valt mij te beurt om u in naam van de VZW pastor Edith Steinparochie welkom te heten op dit 

concert. 

 

Het is intussen 10 jaar geleden dat we met een groepje parochianen samen kwamen om de VZW concreet 

vorm te geven onder impuls van pastoor Piet en met de goede raad van de mensen van Tereken Sint-

Niklaas. 

Volgend jaar 2023 is het10 jaar dat Sanne zich met hart en ziel inzet als pastor in onze parochies, in het 

verlengde van het vele vrijwilligerswerk dat ze al jaren deed en doet. Dat ze een duizendpoot is op vele 

gebieden, die zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar werkt, weten we ondertussen wel. 

Ze coördineert en inspireert. Ze helpt bidden en leert zingen. En ze draagt zoveel mensen in lief en leed. 

Het is geen opdracht, “het is een manier van leven,” zegt ze zelf. 

Bedankt Sanne, voor hoe je samen met pastoor Piet, diakens Joost en Guido en de vele vrijwilligers onze 

parochie Edith Stein draagt. 

 

De VZW kan maar blijven bestaan dankzij de financiële steun van velen, dankzij jullie! Dank daarvoor!!! 

Ik wil ook onze sponsors bakkerij Hanssens, Kleding Mari Mile, VDK bank Hans De Schuijmer nog eens extra 

bedanken voor hun steun voor de organisatie van deze avond. 

 

We hebben het grote geluk vanavond te mogen genieten van talent van eigen bodem.  

“De appel valt niet ver van de boom,” is in dit geval: “De noten vallen niet ver van het orgel.” Onze organist 

Luc Bataillie en zijn vrouw gaven hun muzikale talenten door aan hun zonen. Ludovic en Florestan. 

We vinden het heel fijn dat ze in hun drukke agenda tijd maken om hier vanavond in De Pinte een concert 

te geven. 

 

Ik wou om hen aan te kondigen, hun biografie proberen samenvatten, maar dat is mij niet gelukt. Dus ik 

het probeer het in een paar zinnen door er enkele high lights uit te pikken, maar leest u hun mooie 

biografie zeker na in het programmaboekje. 

 

Florestan studeerde piano aan het conservatorium in BXL en Ludovic studeerde viool aan de 

conservatoriums van Antwerpen, waar ze met grote onderscheiding hun masterdiploma behaalden. 

Ze volgden met glans meerdere masterclasses en behaalden meerdere prijzen in verschillende 

gerenommeerde nationale en internationale wedstrijden 

Ze zijn beiden op heel wat muzikale domeinen actief bezig. Florestan met het pianotrio Impression, Ludovic 

met Firgun ensemble en strijkkwartet Desguin, als leraren aan de academie, en in artistieke cross over 

projecten. 

Ze vormen samen het duo Adelfoi en samen zijn ze artistiek en zakelijk leider van het Meander Festival in 

de Cultuurregio Leie-Schelde.   

 

Ze brengen voor ons vanavond Frühlingsonnate, 1 van de meest populaire en poëtische vioolsonates van 

Ludwig von Beethoven, de 3e en favoriete 

vioolsonate van Eduard Grieg,  

Op 1 december verscheen Florestan zijn eerste soloalbum Repeat met uitsluitend eigen composities. Om 

het concert van vanavond te besluiten speelt hij in première enkele solowerken uit dit nieuwe album, maar 

ook werk voor viool en piano van zijn hand.  

 

Ik laat nu de woorden plaatsmaken voor hemelse muziek. Geniet ervan!!! 

 

Marianne Foubert (bestuurder van de vzw) 


