
Sint Jorisconcert 
 
zondag 9 februari 2020 
 

Trio Leán met Wereldmuziek 
 
 
Silke Clarijsse gitaar 
Otto Kint contrabas 
Gielis Cautaers percussie 

Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen 
geluids- en/of beeldopnamen van het concert te maken.  

Programma  

Benga Beat Gary Ryan (1971) 

Jarabi Toumani Diabaté (1965) 

Felicidade Antonio Jobim (1927-1994) 

Alta Paz Enrique Sinesi (1960) 

Street Beat David Hewitt 

Lamma Bada Traditional 

Lagrimas Negras Miguel Matamoros (1894-1971) 

Alfonsina y el mar Ariel Ramirez (1921-2010) 

Canarios Gaspar Sanz (1640-1710) 



 

 
 
Over het programma 
  
Leán is het trio van Silke Clarysse, Otto Kint en Gielis Cautaers. In 2014 
ontmoetten ze elkaar in het Brusselse en besloten om samen hun 
passie voor wereldmuziek naar buiten te brengen. 
 
Begin september 2016 bracht Leán zijn eerste album uit, genaamd 
Pangea. De drie jonge muzikanten hadden reeds de eer concerten te 
verzorgen verspreid over heel België zoals in Dranouter, Kaléidoscope 
de la Guitare, 't EY, 't Smiske, Yellowtime Festival, GC De Muze, GC De 
Markten, enz. En ze waren te gast op het Safaricom International Jazz 
Festival in Nairobi, Kenia. 
 
In januari 2019 bracht het trio hun tweede album uit, getiteld Jarabi. 
 
 
 
 



Silke Clarysse studeerde klassieke 
gitaar aan het Lemmensinstituut in 
Leuven bij Raphaella Smits en Adrien 
Brogna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gielis Cautaers volgde er slagwerk 
bij Leo Ouderits en ging nadien 
jazzvibrafoon studeren bij Guy 
Cabay aan het Conservatoire de 
Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 

Otto Kint studeerde af aan het 
Koninklijk Conservatorium te Brussel 
bij Christophe Wallemme en Bart 
Denolf. 



www.sintjorisconcerten.nl   info@sintjorisconcerten.nl  

Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam  
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden 
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging  toegestuurd 
per email.  Afmelden kan via de website of met een mail naar 
info@sintjorisconcerten.nl 

U wordt uitgenodigd om na afloop 
van dit concert na te praten met de 
musici onder het genot van een glas 
fris of wijn. 

Om deze door beroepsmusici 
verzorgde concerten te kunnen 
blijven organiseren  , is een goede 
financiële basis nodig. 

Daarom vragen wij u om een vrije 
bijdrage met als richtbedrag  € 12,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2019 - 2020 

Volgende concert: 8 maart 2020 

 

Elske te Lindert sopraan 
Jaap Eilander piano 
 
Programma: 
Een Schubertiade met liederen van 
Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, 
Robert Schumann en Johannes Brahms 


