
                               

Francis Maere Fine Arts Gallery 

Hotel Falligan - 1ste verdiep 

Kouter 172  B-9000 Gent 

- Parking: Kouter (P5) - tram 21 & 22 - 

muzieksalon@outlook.com 

www.muzieksalon-salondemusique.com  

___________ 
 

 

- UITNODIGING - 
 

‘MUZIEKSALON GENT’ is een project om ‘salonmuziek’ als muziekvorm, zoals deze aan het 

begin van de 20e eeuw gespeeld werd, te herwaarderen.  

Daarvoor stelt  galeriehouder  de Heer Francis MAERE uitzonderlijk zijn prachtige 

gelijknamige Francis Maere Fine Arts Gallery ter beschikking, waarvoor wij hem uitermate 

erkentelijk zijn.  

Uw muzikale gastheer is de zeer bedreven pianovirtuoos Timur SERGEYENIA* die op 

geregelde tijdstippen internationaal bekende solisten en ensembles inviteert.  

Om de échte atmosfeer van het muzieksalon samen te creëren vraagt Timur SERGEYENIA 

het publiek om als dresscode voor ‘soirée’ te kiezen. Zo wordt het voor iedereen een 

bijzondere belevenis om zich als lid van het 'aristocratisch Salon' te voelen. 

Na ieder concert wordt er een evaluatiereceptie aangeboden met de uitvoerders. 

Voorafgaand aan de concerten is er mogelijkheid om een souper te gebruiken in de 

Rococo-salons van HOTEL FALLIGAN. 

Interessant om Uw entourage ermee te verrassen en om Uw kennissenkring uit te 

breiden.  
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Openingsconcert: donderdag 3 november 2016 - 20:30 u. - souper: 19:00 u. 

Beklijvende muziek van: 

Robert Schumann: Pianokwintet Op.44  

Antonin Dvorak: Pianokwintet Op.81  

Internationaal geprezen top-musici:  

Muisici: Lilia Umnova, viool - Ludmila Harbuza, viool - Alexandr Pavtchinski, altviool - 

Sergey Pagonyshev, cello - Timur Sergeyenia, piano 
 

Locatie: Francis Maere Fine Arts Gallery, Kouter 172 9000 GENT Hotel Falligan 1ste verdiep 

Info: er is geen lift aanwezig - parking: Kouter (P5) - tram: 21 & 22 
 

Aantal genodigden: maximum 60 personen  -  dresscode: voorkeur soirée 
 

Reservatie:  

 -1) concert: €15 per persoon 

-2) concert + receptie: €35 per persoon incl. evaluatiereceptie met de musici. 

-3) souper + concert + receptie: €90 per persoon - aanvang 19:00 u.  

     souper: voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, aangepaste wijn - wordt geserveerd  

     in de Rococo-salons.  

- reserveren via overschrijving op rek. vzw Collectief ‘De LINK’ BE72 7310 3026 8116 

    vermeld: concert 3/11 + formule 1, 2 of 3 + aantal personen + e-adres.  

    Op de valreep reserveren kan via muzieksalon@outlook.com of tel. 0475 23 98 01 
 

 

*Timur SERGEYENIA - piano 
 

    
 

In 2017 viert Timur SERGEYENIA het jubileum van zijn 40 jarige concertcarrière. 

Hij volgde piano vanaf zijn derde aan het Conservatorium te Minsk. Op 7-jarige leeftijd 

trad hij op als solist samen met het Nationaal Orkest van Wit-Rusland. De veelbelovende 

virtuoze pianist/componist mocht in 1979 de Sovjetunie vertegenwoordigen op het 

eerste Wereldforum voor jonge kunstenaars in Sofia. Sindsdien concerteerde hij 

meermaals wereldwijd in de bekendste concerttempels.  Momenteel woont hij in Gent 

en werkt als docent Piano aan het  LUCA School of Arts  (Lemmensinstituut Leuven ) en 

als professor voor piano aan de internationale muziekacademie "Theodor Leschetyzky" 

in Wenen (Oostenrijk). 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wil U tevens uitgenodigd worden op de volgende concerten, laat het weten via het e-adres 
muzieksalon@outlook.com  -  Coördinatie: vzw Collectief ‘De LINK’ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

mecenaat 
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“Hôtel Falligan” is een geklasseerd authentiek stadspaleis, gebouwd in 1755 op de 

middeleeuwse fundamenten van het vroegere “Steen”. Terecht het pronkstuk op de Kouter-

Gent. Het interieur behoort tot het kunstzinnigste van de stad. 
 

Het gebouw werd opgetrokken in opdracht van ridder Gabriel Hector Falligan, heer van 

Aubuisson, een adellijk geslacht uit de regio Anjou, Frankrijk. Deze edelman huwde in 1746 

Jeanne Agnès de Pestre, dochter van één van de grootste aandeelhouders van de toenmalige 

“Compagnie van Oostende”, handelmaatschappij in Indische waren. Dankzij haar fortuin 

werden voor de bouw van dit hôtel moeite noch kosten gespaard. Hector Falligan woonde er 

tot zijn dood in 1781, zijn echtgenote overleed er 14 jaar later. Het huwelijk bleef kinderloos 

wat familiale twisten veroorzaakte waardoor het gebouw in 1804 openbaar verkocht werd 

aan de huidige eigenaar, de “Koninklijke Letterkundige Vereniging/Société Royale Littéraire”, 

in het kort “Club Falligan” genoemd. 
 

De onberispelijke staat van het gebouw is mede te danken aan het feit dat er gedurende 

meer dan 250 jaar slechts 2 eigenaars waren. Hierdoor bleef de originele Rococo stijl intact, 

zowel decoratie als meubilering. 
 

“Hôtel Falligan” heeft een gelijkvloers en twee verdiepingen. De gevel telt een groot aantal 

ramen en wordt gedomineerd door de standbeelden van Apollo en Diana. Het grote centrale 

balkon wordt gedragen door vier gestileerde consoles en is afgewerkt met een balustrade in 

geraffineerd handsmeedwerk. In de achterliggende binnenplaats bevinden zich de sierlijke 

koetshuizen met op het fronton de wapenschilden van de families Falligan en de Pestre. 
 

De ”Private Lunch Club” (PLC) bevindt zich op het gelijkvloers in de vroegere “Salle des 

Turqueries”. Twee indrukwekkende grote Korintische zuilen en het mooie originele hout- en 

pleisterwerk maken van deze ruimte een uniek geheel. De schilderwerken zijn van Parijse 

origine en gebaseerd op de oriëntaalse invloeden van eind 17-de eeuw te zien aan de Turkse 

kleding, de tulbanden, exotische vogels enz. Dit heeft te maken met een bezoek van de Turkse 

ambassadeur aan het Franse hof. Veelvuldig voorkomende afbeeldingen van apen, die de 

geschilderde personages komisch imiteren, geven een elegant en satirisch accent aan deze 

schilderijen. De compositie van de afbeeldingen, de proporties en de prachtig geschilderde 

aangezichten wijzen eveneens in de richting van de Franse invloeden. 
 

“Hôtel Falligan” is beperkt toegankelijk voor het publiek. De ”Private Lunch Club” is enkel voor 

leden, hun families, genodigden en nu uitzonderlijk voor concertgangers. Bezoekers moeten 

aanbellen en zich registreren aan de ontvangstbalie. Dit geldt tevens voor een bezoek aan de 

Francis Maere Fine Arts Gallery op het 1ste verdiep waar een verrassende topcollectie is 

ondergebracht. 

 



 
 

www.francismaerefinearts.be 
 

 
 

 
    

 


