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Spanoghes Bach-cd gerecenseerd in Japan 
De jongste cd van Viviane Spanoghe (SOLAL 002, 2006) 
werd positief onthaald in eigen land en krijgt ook in het 
buitenland lovende kritieken. Zo ook in Japan, waar de The 
Record Geijutsu Disc Review recensies publiceerde van Jiro 
Hamada, Tsutomu Nasuda en Shohachiro Aizawa.  

 

 
Jiro Hamada staat onder meer stil bij de volgorde van de 
Suites, bij Spanoghe van 1 tot 6 en niet 1, 2, 6, 3, 4 en 5 
zoals meestal het geval is. Hij vindt de keuze gedurfd maar 

verantwoord. Hij vindt dat de celliste de muziek in grote 
mate van binnenuit exploreert en veeleer sterke emotie 
tentoonspreidt dan de design en techniek ervan. Tsutomu 
Nasuda gaat uitvoerig in op de speelwijze die Spanoghe 
hanteert in de verschillende delen van de eerste twee suites. 
Shohachiro Aizawa heeft lof voor de klankkleur en de ex-
pressiviteit van de uitvoering. 

 

Snelnieuws 
Op 12 juni speelde Viviane Spanoghe in het cursaal van 
Oostende de solopartij in het werk “La soledad de América 
Latina” van Dirk Brossé, op tekst van Gabriel Garcia Mar-
quez. Het 1000-koppige publiek gaf een staande ovatie aan 
de celliste, acteur Dirk Van Vaerenbergh, een Latijns-
Amerikaanse combo (met Dirk Brossé himself) en het ha-
fabra-orkest van de Belgische marine. 

www.dirkbrosse.be 

In het programma “Orlando” op Klara kiest producer Karel 
Nijs voor de zomeravonden uit de cd-verzameling van 
boeiende melomanen. Van 14 tot 18 juli is Viviane Spanog-
he te gast, elke avond van ca. 19 uur tot ca. 22 uur.  

http://radio.klara.be/radio/ 
 

 

Concertagenda 

13 juli 2008 – Thuin 
Viviane Spanoghe, cello 
Juillet Musical d’Aulne 
Programma: werk Bach, Telemann en Peter Swinnen 

(‘Souvenir de l’Île de Koch’) 
Thuin, Abbaye d’Aulne, 15 uur en 16.30 uur 

www.j-m-a.be 

23 juli 2008 – Aardenburg 
Duo Legna: Viviane Spanoghe, cello en Luc Loubry, fagot 
‘Zomeravondconcert aan zee’ 
Programma: werk van Bodin de Boismortier, Telemann, 

Mozart, Hindemith, Kees Olthuis, Gebauer, Bizet, Peter 
Swinnen en Rossini 

Doopgezinde Kerk, Weststraat 37, 20 uur 
www.cultureelaardenburg.nl 

 
 

14 tot 18 juli 2008 
Viviane Spanoghe elke avond te gast op Klara in programma 

‘Orlando’, ca. 19 uur tot ca. 22 uur 
http://radio.klara.be/radio/ 

20 september 2008 – Ruiselede 
Duo Viviane Spanoghe, cello & André De Groote, piano 
Programma: J. S. Bach - Suite nr. 2 in d BWV 1008 voor 

cello solo; Beethoven - Sonate nr. 5 in D, op. 102 nr. 2  
voor cello en piano; J. S. Bach - Engelse Suite nr. 2 in a 
voor klavier solo; Beethoven - Sonate nr. 3 in A, op. 69, 
voor cello en piano 

Kapel van de Kloostergemeenschap OLV van 7 Weeën, Brugge-
straat 29, 8755 Ruiselede, 20 uur 

www.olv7weeen.be 
Wijzigingen mogelijk 

 
 


