
 

 
 

 
 

Het Nederlands Klassiek Verbond 
afdeling West-Vlaanderen 

 

nodigt u uit voor de lezing door  
 

archeoloog-egyptoloog TOON SYKORA 
 
 

 

Muziek van de Oudheid 

Op zoek naar klanken uit een ver verleden 

 
 

 

 

 

BRUGGE KORTRIJK 

dinsdag 18 oktober 2022 

Xaverianensite, Xaverianenstraat 3 

Polyvalente zaal B 

20 uur 

donderdag 20 oktober 2022 

RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen 

Beverlaai 75 

20 uur 

(opgelet: andere locatie wegens 

verbouwingen in de bibliotheek) 



Onderwerp van de lezing 

We kunnen ons moeilijk een wereld zonder muziek voorstellen. Bewust of onbewust 
komen we er bijna dagelijks mee in aanraking: van de soundtrack van een film tot onze 
beltoon, muziek is overal. Maar was dat altijd al zo?  
Wat is het oudste muziekstuk dat u zich kan inbeelden? Een werk van Bach? Voor de 
kenner misschien een Gregoriaanse psalm? Hoewel de westerse muziekgeschiedenis 
traditioneel begint bij de Middeleeuwen, heeft ze haar wortels in een veel oudere traditie. 
Deze kunnen we vaak enkel achterhalen door verschillende archeologische puzzelstukjes 
samen te passen, om zo een inkijk te krijgen in de vroegste muziek. 
Tijdens deze lezing wordt u meegevoerd van de mysterieuze klanken aan het hof van de 
Egyptische farao en Mesopotamische vorst tot aan het klankenspel in het Klassieke 
Griekenland. Zangeres Anneleen Stienaers voert enkele gereconstrueerde muziekstukken 
uit, begeleid op een replica van een Oudegyptische harp. 
 

Over de spreker 

Toon Sykora (°1992) is archeoloog, egyptoloog en leraar van opleiding. Hij is momenteel 
als doctoraatsstudent verbonden aan het Dayr al-Barsha project (KU Leuven), waar hij 
onderzoek doet naar Oudegyptische grafschilderingen. Verder geeft hij cursussen over het 
Oudegyptische hiërogliefenschrift (Egyptologica Vlaanderen) en was hij als gids verbonden 
aan het Museum Kunst & Geschiedenis en het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel.  
Toon is in zijn vrije tijd harpist, wat hem aanspoorde om zich tijdens zijn masterthesis te 
verdiepen in Oudegyptische snaarinstrumenten. Muzikaal wordt hij bijgestaan door 
Anneleen Stienaers, ook een archeologe en doctoraatsstudent aan de KU Leuven. Als 
muzikale duizendpoot legt ze zich als hobby toe op het spelen van dwarsfluit, piano en 
zang.  
 

Maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 

Wil de plaatselijke veiligheidsvoorschriften respecteren. Wie zich ziek voelt, blijft best 

thuis. We volgen de geldende voorschriften die van toepassing zijn op de locaties. 

Indien door omstandigheden de lezing niet kan doorgaan, zullen we dit op onze site 

plaatsen. Gelieve dus steeds voor de lezing een kijkje te nemen voor de meest actuele 

info.  

www.nkvwestvlaanderen.be 

Bruggelingen en omliggende bewoners die zich moeilijk naar het Xaverianenhuis 

kunnen verplaatsen, kunnen afspreken voor vervoer op 0479 80 05 76 of  
bij voorkeur via e-mail: mieke_vanhoutryve@hotmail.com   

Graag enkele dagen op voorhand verwittigen. 

https://www.facebook.com/pg/Nederlands-Klassiek-Verbond-West-Vlaanderen-561311823975750/posts/
file:///J:/Thomas/NKV/Uitnodiging%20Lezingen%20in%20Word/2019/www.nkvwestvlaanderen.be

