
Les gôuts-authentiques 
 

 
 
Duo  2 klavecimbels en blokfluit met klavecimbel 

Sandra Van der Gucht & Jan Devlieger 
Trio zang, blokfluit en klavecimbel 

Ann De Prest, Sandra Van der Gucht & Jan Devlieger 
 
Met barokmuziek van J.S. Bach, G.F. Händel, G.P. Telemann, F. Krafft, H. 
Purcell, J.C. Pepush, A. Scarlatti … 
 
Ann De Prest, sopraan 
Ann De Prest behaalde haar Meesterdiploma Zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en 
vervolgde haar zangstudies aan het Royal College of Music te Londen. Ze leerde haar artistiek 
ambacht van Ronny Lauwers, Loh Siew Tuan, Ingrid Voermans en vele andere leermeesters en 
artiesten, die een blijvende inspiratiebron zijn voor haar verdere ontwikkeling als artieste en 
leerkracht. Haar repertoire omhelst zowel barokmuziek als opera, lied, musical, operette en 
hedendaagse muziek. Ann zong en speelde in verscheidene muziektheater 
producties. Ann De Prest geeft zang, stemvorming, vocaal ensemble en lyrische kunst aan de 
muziekacademies van Gent en Gentbrugge. 
Sandra Van der Gucht, klavecimbel 
Sandra Van der Gucht studeerde als allround-klavierspeelster aan het Lemmensinstituut te Leuven, 
en behaalde er de meestergraden voor piano, kamermuziek en orgel. In 2015 behaalde zij het 
bachelordiploma voor klavecimbel met grote onderscheiding (Kris Verhelst). Sandra is werkzaam als 
organist in Drongen en concerteert in allerlei bezettingen. Sandra is leerkracht piano aan de 
Kunstbrug te Gentbrugge, en doceert begeleidingspraktijk en klavier aan het Conservatorium – 
School of Arts – HoGent. 
Jan Devlieger, blokfluit & klavecimbel 
Jan Devlieger studeerde aan het conservatorium van zijn geboortestad Gent en behaalde er eerste 
prijzen voor harmonie, contrapunt en fuga (W. Carron) en kamermuziek (M. Ketels). Aan de 
hogeschool Gent – departement Conservatorium verwierf hij ook de meestergraad voor zowel 
blokfluit (P. Peire) als klavecimbel (C. Verhenneman). Als klavecinist, organist, blokfluitist en zanger 
verleende hij zijn medewerking aan tal van ensembles. Jan Devlieger is leraar blokfluit, klavecimbel 
en theorie aan het conservatorium van Brugge en de muziekacademie van Deinze. Hij is ook 
werkzaam als docent begeleidingspraktijk en stemmen aan de School of Arts in Gent.  
Meer info? sandravandergucht.com of jandevlieger.be 


