Graag nodigen wij u uit op de lezing

De internationale ambities van een stadsopera

door Serge Dorny, algemeen directeur van de Opera van Lyon
Het managen van een operahuis is een complexe aangelegenheid. Niet alleen muzikanten, koorleden en zangers worden geëngageerd,
maar ook een heel team van artistieke beroepen die bij de realisatie van een opera onmisbaar zijn. De maatschappelijke uitdagingen zijn
groot: een operahuis dient zich te profileren in een internationale context, maar tegelijkertijd moet er een lokale inbedding zijn en dient
ze zich te richten naar diverse doelgroepen, waaronder jongeren en mensen met een cultureel diverse achtergrond. De Vlaming Serge
Dorny zal ons meenemen achter de schermen van zijn opera en zijn visie uit de doeken doen over het reilen en zeilen van een operahuis
in de 21ste eeuw. Sinds 2003 is hij algemeen directeur van de Nationale Opera van Lyon. Voordien was hij achtereenvolgens dramaturg
onder Gerard Mortier in de Munt, artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen en leidde hij de London Philharmonic Orchestra.

Francis Maes, professor musicologie aan de Universiteit Gent en auteur van het nieuwe boek Opera: achter de schermen van de
emotie zal nadien het debat leiden.

Voorstelling Handboek Cultuurmanagement
Tevens hebben we het genoegen u uit te nodigen op de persvoorstelling van het gloednieuwe handboek Cultuurmanagement, voorafgaand
aan de lezing. Dit handboek, uitgegeven door Lannoocampus en tot stand gekomen met steun van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement,
vult een hiaat op in Vlaanderen. Het wil het standaardwerk worden voor iedereen die actief is in de creatieve en culturele sector en zich wil
verdiepen in het management van kunst en cultuur. Chantal Pattyn, nethoofd van KLARA (VRT), zal in gesprek gaan met de auteurs over zin
en/of onzin van het managen van cultuur.

Programma

18.00 onthaal met een hapje en een drankje
18.30 persvoorstelling van het handboek Cultuurmanagement: gesprek onder leiding van Chantal Pattyn, nethoofd van KLARA (VRT)
19.30 overhandiging eerste exemplaren aan auteurs door Hilde Vanmechelen, directeur Lannoocampus
20.00 verwelkoming door prof. dr. Annick Schramme, voorzitter Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement
20.05 lezing door Serge Dorny, algemeen directeur Opera van Lyon gevolgd door discussie o.l.v. prof. dr. Francis Maes
21.30 aansluitend bent u van harte welkom op de receptie
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