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GITAAR-RECITAL 

Zondag 3 september 17 uur 

HEILIGE KRUISVERHEFFINGSKERK in WENDUINE 

Ticket: 20€ – VIP-ticket 25€ 

 

UITVOERDERS 

 

“Dit is gitaarspel precies zoals ik er het 

meeste van hou,” liet gitaarlegende Pepe 

ROMERO zich ontvallen na een recital van 

Depreter, terwijl componist Richard Vaughan 

hem zonder blozen “de Horowitz van de 

gitaar” noemt. Gekend als de 

“Klankenschilder” van de gitaar voor zijn 

kleurenpalet dat als het meest gevarieerde 

op de planeet bekend staat, wordt Jan 

Depreter beschouwd als één van de top 10 

klassieke gitarsten in de wereld vandaag 

door een onwaarschijnlijk aantal onsterfelijke 

grootheden van het instrument zoals Julian 

BREAM, Roberto AUSSEL, de ASSAD broers, 

Andrew YORK, Marcin DYLLA, Carlo 

MARCHIONE, Pavel STEIDL, Joaquin CLERCH, 

Judicaël PERROY, Tilman HOPPSTOCK en nog 

vele anderen.  

Als alumnus van het Lemmensinstituut te Leuven en de Koninklijke Conservatoria van 

Antwerpen en Den Haag, heeft Depreter verscheidene Meestergraden in de Muziek en is 

daarnaast prijswinnaar in meer dan 15 grote internationale gitaarwedstrijden van Tokio tot 

Parijs, met top prijzen in Alhambra, Parijs, Tokio, Wenen en de Francisco Tárrega and 

Andrés Segovia competities in Spanje. Zijn laatste overwinning zou zijn belangrijkste 

blijken toen hij de gouden medaille ontving van H. M. Koningin Fabiola van België na 

het winnen van het prestigieuze Printemps de la Guitare concerto concours. 

Tot op de dag van vandaag blijft hij de enige Belgische gitarist die ooit deze eer te beurt 

viel. 

 

Terug te vinden op alle grote podia van het Verre en Niet-Zo-Verre Oosten, beide 

Amerika’s, de Russische Federatie, Australia en doorheen heel Europa, blijft Antarctica tot 

nu toe het enige continent waarop depreter nog niet gespeeld heeft. Maar hij betwijfelt dat 

de pinguïns geïnteresseerd zouden zijn. 

 

Depreter trad op voor bijna alle regerende vorstenhuizen in Europa. Onder zijn recente 

optredens rekenen we enkele tournees doorheen de V.S.A., het V.K., Duitsland, Frankrijk, 

Tsjechië, Zwitserland, Nederland, Spanje, Italië en in zijn thuisland België, waar hij sinds 

2010 gastheer is van één van de belangrijkste evenementen voor de klassieke gitaar in 

Noord-Europa, het Antwerpen Gitaarfestival. 
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Zijn pedagogische carrière is bijna even indrukwekkend. Als zoon van licentiaten leraars 

Frans, spant de pedagogische carrière van Jan Depreter inmiddels 30 jaar ononderbroken 

lesgeven gitaar. Van het Muziekatelier Crearte in Brasschaat in 1992 tot de Academies van 

Antwerpen in 2022. Tussen 2001 en 2003 was hij professor gitaar aan het Koninklijk 

Conservatorium van Antwerpen. Jan Depreter is een erg gegeerde gast als masterclass 

docent over de hele wereld, van de universiteiten van Kyoto en Beijing tot de California 

State University tijdens de Guitar Foundation of America (GFA) conventie, waar de 

Amerikaanse uitgever Mel Bay hem benaderde om een methode te schrijven over zijn 

gitaartechniek, zijn recente, populaire online lezingen en masterclasses op het Tonebase 

platform, de Koninklijke Conservatoria van Amsterdam, Schotland en Paris, het Royal 

College of Music, London en de Aberdeen, Southampton en West Dean Festivals in het 

V.K., en recent aan de Folkwang Universiteit in Essen, Duitsland, en het Prins Claus 

Conservatoire, Groningen, Nederland.   

 

Zijn populaire composities en arrangementen voor gitaar worden wereldwijd uitgegeven 

door Ricordi (Universal Music), Auurk en Metropolis. 

 

Gelauwerde CD-producties bij Klara, Sony en Brilliant Classics onderstrepen zijn artistieke 

succes. Zijn opnames van de complete werken voor solo gitaar van Turina (Brilliant 

Classics, 2015) was “classical guitar album of the year” bij de Duitste Nationale Cultuur 

Radio Beieren. Over zijn “Dedication - music for Julian Bream” (QBK, 2018) schreef 

Classical Guitar Magazine “deep and wistful, celebrating Bream’s joy of the guitar, a true 

“Dedication” to Bream in his 85th year.” Bream zelf schreef Depreter een bedankingsbrief, 

waarin hij de CD “fascinerend” noemt. In 2019 kwamen de volledige werken voor solo 

gitaar van de Braziliaanse gigant Heitor Villa-Lobos uit. “Belgian guitarist extraordinaire 

Jan Depreter shines on Villa-Lobos,” schreef Classical Guitar Magazine opnieuw. In 2020 

kwam de wereldpremière van Depreter’s eigen arrangementen van het Klavierbüchlein 

für Anna-Magdalena Bach (1725) uit, zijn tweede CD voor het Brilliant Classics label.

  

 

Voor zijn verdiensten voor cultuur ontving hij de Cultuurprijs van zijn thuisstad Deurne in 

2016. Jan Depreter is erkend als een Culturele Ambassadeur van Vlaanderen. Zijn 

anthologie opnames voor Klara van de Vlaamse componist Armand Coeck (Legend) is de 

enige klassieke gitaaropname die geselecteerd werd door EMI als één van de 100 

belangrijkste opnames door Belgische artiesten uit de geschiedenis, naast onder 

meer Axelle Red, Jacques Brel en Toots Thielemans.  

 

Jan Depreter is ook erg begaan met geschiedenis en het bewaren van belangrijk cultureel 

erfgoed zoals het 11de eeuwse familiekasteel van Corroy-le-Château. Hij paart een diepe 

liefde voor de klassieke gitaar met een enorme academische en organologische kennis, 

waardoor hij uitzonderlijk goede persoonlijke relaties geniet met bijna alle belangrijke 

gitaarbouwers in de wereld. Het is bekend dat Depreter bovendien beschikt over en 

formidabele collectie uitzonderlijke instrumenten. 

 

Jan Depreter woont in zijn geboortestad Antwerpen waar hij gitaarles geeft aan de 

Kunstacademie van Deurne. Naast het lezen van Terry Pratchett boeken (in het Engels), 

gelooft hij nog steeds dat gitaar spelen waarschijnlijk het leukste is waar iemand zich op 

zijn eentje mee kan bezighouden. 
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HET PROGRAMMA 

 

SUITE Nr.1 BWV 1007 in Re groot  Johann Sebastian BACH 
-Prelude     (1685-1750) 

-Allemande 
-Courante 

-Sarabande 
-Menuett I & II da Capo 

-Gigue 

 
 

LA CATEDRAL     Agustin BARRIOS  
-Preludio Saudade   (1885-1944) 

-Andante Religioso 
-Allegro Solemne 

 
 

GNOSSIENNE Nr.1 (1890)   Erik SATIE 
(1866-1925) 

 
 

INTRODUCTION & CAPRICE Op.23  Giulio REGONDI 
       (1822-1872) 

 

 
SONATINA      Federico MORENO-TORROBA 

 -Allegretto     (1891-1982) 
 -Andante 

 -Allegro 
 

 
CORDOBA      Isaac ALBÉNIZ 

uit Cantos de España Op.232 Nr.4   (1860-1909) 
 

 
VALSES POÉTICOS     Enrique GRANADOS 

(1867-1916) 
 

 

NORTHERN LIGHTS    Jan DEPRETER 
       (°1975) 
 


