
ZA 27.04 – 14:00 > 18:00 GRATIS

LUNALIA 
LIFT OFF! 
The sound of M  
Lore Binon 
Karima el Fillali 
Kat Galie
Polina Tserkassova 
Gabriel Rivano 
en vele anderen
Proef gratis van LUNALIA! Kom luisteren naar hoe mooi Mechelen 
klinkt! Het openingsfeest biedt muzikale proevertjes voor iedereen. 
Beleef de concerten in de vele bijzondere locaties die Mechelen 
rijk is: de Sint-Romboutskathedraal, Kunstencentrum nona, het Hof 
van Busleyden, Manufactuur De Wit, het Predikheren,... Op het 
programma staan o.a. maanmuziek met Lore Binon en cello-octet, 
liederen uit Marokko met Karima el Fillali, maanpoplady Kat Galie, 
Argentijnse passie met bandoneonspeler Gabriel Rivano en nog veel 
meer.
30% muzikaal Mechelen 
30% ontdekkingsreis
40% familie-uitje





AGENDA
14:00 – 14:30 / 16:00 -16:30
Sint-Romboutskathedraal 

Lore Binon 
& cello-octet 
o.l.v. Benjamin Glorieux

Maanmuziek Deluxe 
 

Sopraan Lore Binon was in 2017 voice in residence van het Festival 
van Vlaanderen in Mechelen. Tijdens LUNALIA LIFT OFF komt ze 
terug om 50 jaar festival in Mechelen mee te vieren. En dat met 
een buitengewone compositie: het vijfde en beroemdste deel uit 
de Bachianas Brasileras van Heitor Villa-Lobos. Vergezeld door niet 
minder dan acht celli wordt daarbij een gedicht van Ruth Corêa 
getoonzet waarin de maan en de weemoed centraal staat. Het werk 
eindigt met een vocalise met gesloten mond: “the Sound of M”, het 
festivalmotto in diens meest pure vorm! Alsof dat nog niet genoeg 
is, wordt vooraf één van de meest geliefde werken van Arvo Pärt ten 
gehore gebracht: Fratres, in de versie voor acht celli.

Lore Binon, sopraan
Cello-octet o.l.v. Benjamin Glorieux
Met: Liesemarie Beelaerts, Corentin Dellicour, Benjamin Glorieux, 
Yasmijn Lootens, Pieter Matthynssens, Annemarie Osborne, 
Hanna Kölbel, Seraphine Stragier

15:00 – 15:30 / 17:00 -17:30
Sint-Romboutskathedraal 

Vokalis 
o.l.v. Jeroen Keymeulen

From this wave-lapped island:
Koormuziek uit het 
Verenigd Koninkrijk 

Niemand minder dan Winston Churchill verwees in zijn boek The 
Birth of Britain als volgt naar het Verenigd Koninkrijk: Here, perhaps, 
in this wave-lapped Island men might settle down and enjoy the 
good things of life (…). Hiermee bedoelde hij dat men daar een 
goed bestaan kon opbouwen, in tegenstelling tot een toekomst op 
het vasteland.

In het licht van de huidige politieke gebeurtenissen - “this storm-
tossed Island”? - brengt Vokalis een gevarieerd programma van 
Engelse koormuziek. Naast grote namen zoals Tallis, Stanford en 
Elgar gaat het koor ook op zoek naar de componisten van vandaag, 
met Howard Skempton, Paul Mealor, Howard Goodall en John 
Rutter.

14:00 – 14:30 / 16:00 – 16:30
Diocesaan Pastoraal Centrum 

Karima el Fillali 
& Jamil al Asadi
Muzikale mozaïeken uit Marokko
Zangeres-performer Karima el Fillali groeide op in Nederland als 
dochter van een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader. Ze 
raakte meer en meer gefascineerd door de spirituele muziektraditie 
van Marokko: tarab, tarab al andalus en gnawa. Ze studeerde bij 
verschillende meesters van het Arabische lied en stond ondertussen 
op festivalpodia in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
Samen met de Iraakse musicus Jamil al Asadi brengt ze een 
bloemlezing uit haar rijke repertoire. 

15:00 – 15:30 / 17:00 – 17:30
Diocesaan Pastoraal Centrum 

Gabriel Rivano
Argentijnse melancholie

De Argentijnse bandoneonist, gitarist en fluitist Gabriel Rivano is één 
van de grote namen binnen de Tango Argentino. Zijn familie gaat 
terug tot de originele tangueros. Van zijn grootvader, de befaamde 
Adolfo Perez “Pocholo“, erfde hij zijn bandoneon die dateert van de 
jaren `20 van de twintigste eeuw. 

Rivano zorgt ervoor dat de ziel van het instrument rechtstreeks tot de 
toehoorder spreekt. Tango puur.

Doorlopend
Museum Hof van Busleyden: zaal Dodoens 

DUOBAAN XL
The Sound of MMM
 

DUOBAAN XL is een kunstenaarscollectief bestaande uit Anneleen 
De Causmaecker (beeldend kunstenaar), Barbara Ardenois 
(accordeoniste), Marieke De Maré (schrijver). Ze zoeken de grenzen 
op tussen muziek en performance, beeld en geluid, en verliezen 
daarbij de poëzie niet uit het oog. Klein, compact, dicht bij het 
publiek, zinnenprikkelend, en een beetje gek. Ze spelen, ze spreken, 
ze maken en ze houden van knikkers.

Speciaal voor LUNALIA onderzoeken ze op hun eigenzinnige manier 
de ware zin van het festivalmotto, THE SOUND OF M. Ze zijn met 
hun artistieke voelsprieten door Mechelen getrokken op zoek naar 
M-en en M-etjes. Daarbij zijn ze op bijzondere locaties en al net zo 
bijzondere mensen gestoten. Het resultaat presenteren ze tijdens 
LUNALIA LIFT-OFF via films en korte live performances.



Doorlopend
Kunstencentrum nona

Hans Beckers
De zandinstallatie 
Sonitum Horarium

Sonitum Horarium is een geluidsinstallatie van Hans Beckers waarbij 
allerlei soorten woestijnzand uit verschillende continenten het 
instrumentarium vormen. Deze installatie toont het fascinerende 
geluid van zand: het woestijnzand stroomt door zandlopers die 
speciaal voor deze installatie zijn gecreëerd. Ze laten ieder hun eigen 
specifieke ruis en klank horen. De tijd verging nog nooit zo schoon. 

Installatie en concept: Hans Beckers
Productie: ChampdAction
Zandcollectie: Britt Hatzius
Met dank aan Nora Coulommier

15:30 – 16:00 / 17:30 – 18:00
Cultuurcentrum Mechelen 

Kat Galie
Songs from the moonlady

Singer-songwriter Kat Galie beschrijf zichzelf als een artieste die 
muzikale boodschappen zendt van op de maan. Ze moet dus wel 
op LUNALIA belanden, na omzwervingen door Europa, Australië, 
Vietnam en Thailand. Ze lanceerde onlangs haar eerste solo-album 
getiteld Moonlight, hoe kan het anders. Geniet van haar emotionele 
melodieën omgord door funky ritmes en talloze verhalen.

15:30 – 16:00 / 16:30 – 17:00
Hotel Elisabeth 

Myriam Rignol
Suites van Johann Sebastian Bach

Myriam Rignol is meermaals bekroond voor haar uitmuntend spel 
op de viola da gamba. Ze speelt regelmatig bij de beste ensembles 
voor oude muziek en richtte zelf met violiste Yoko Kawakubo en 
klavecinist Julien Wolfs het ondertussen al evenzeer bekroonde 
ensemble Les Timbres op. Haar meest recente opname betreft de 
cellosuites van Johann Sebastian Bach. Vanzelfsprekend met haar 
instrument, de viola da gamba. Tijdens LUNALIA LIFT OFF speelt 
ze de suites in een kleinere ruimte, zoals het eigenlijk hoort bij deze 
muzikale parels. 

Er is een beperkte plaatscapaciteit in Hotel Elisabeth.

15:00 – 15:30 / 16:00 – 16:30
Koninklijke Manufactuur De Wit

Polina Tserkassova 
De hedendaagse 
Sheherazade
Polina Tserkassova is wellicht één van de boeiendste 
sprookjesvertellers op deze aardbol. Zij reist als antropologe de 
wereld rond op zoek naar de meest bijzondere verhalen die ze op 
haar onnavolgbare wijze op het podium brengt. Daarbij begeleidt 
ze zichzelf met tal van exotische instrumenten. Polina zegt dat 
haar sprookjes bewust voor zowel kinderen als volwassenen zijn. 
Volgens haar hebben volwassenen er zelfs meer dan ooit nood aan.  
Opgelet: de sprookjes worden in het Engels vertolkt.

15:00 – 15:30 / 16:30 – 17:00
Het Predikheren: de Blauwe Zaal 

Sarah Ridy 
& Carmien Michels
Poëzie voor harp en stem

Speciaal voor LUNALIA LIFT OFF opent Het Predikheren al even 
de deuren. In deze prachtlocatie gaan dichteres Carmien Michels 
en harpiste Sarah Ridy op zoek naar de zevende hemel. Carmien 
Michels danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. In 
november 2016 werd ze Europees kampioen Poetry Slam. Hierdoor 
trad ze niet alleen op in Europese grootsteden en dubieuze 
dorpen, maar ook van Jeruzalem tot Montreal. Sarah Ridy is één 
van de grootheden in de wereld van de harpmuziek. Haar lijst van 
concerten en opnames is ellenlang. Ze speelt met topensembles 
als L’Arpeggiata, maar is ook als soliste veelgevraagd. Aldus: twee 
bijzondere dames met een bijzondere liefde voor het Poëtische.

14:30
Sinte-Mettetuin

Eddy Mariën
Een beiaard in de tuin

Wie Mechelen zegt, zegt beiaard. Dit bijzondere instrument mag 
dan ook niet ontbreken in de festiviteiten rond 50 jaar Festival van 
Vlaanderen in Mechelen. Stadsbeiaardier Eddy Mariën demonstreert 
de kamerbeiaard in het paviljoen in de Sinte-Mettetuin. Het paviljoen 
is transparant waardoor het instrument zichtbaar is in de tuin. Natuur 
en cultuur worden hier op natuurlijke wijze verbonden.





ELISABETH HOTEL

elisabethhotel.be
Goswin de Stassarstraat 26

Hotel Elisabeth is een voormalig ziekenhuis 
dat dateert uit het interbellum en dat met 
repect voor de bestaande architectuur 
is getransformeerd tot een modern en 
gezellig viersterrenhotel. In navolging 
van de geschiedenis van het gebouw is 
het credo van het hotel ‘goede smaak, 
gezondheid en dienstverlening met dat 
tikkeltje meer‘. Dat wordt vertaald in een 
stijlvolle omgeving die rust en sereniteit 
uitademt.

SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

kathedraalmechelen.be 
Onder-den-Toren 12

De Sint-Romboutskathedraal werd in 
de dertiende eeuw gebouwd en is de 
hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-
Brussel. Ze is van meet af aan groter 
en indrukwekkender dan alle andere 
parochiekerken. De kerk groeide uit tot één 
van de blikvangers van de stad Mechelen. 
De binnenkant van de kathedraal is 
adembenemend. Je kan er het schilderij 
‘Christus aan het kruis’ van Antoon van 
Dyck bewonderen, net zoals andere werken 
van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de 
Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk 
in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas 
Faydherbe uit 1665. 

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN

hofvanbusleyden.be
Frederik de Merodestraat 65

Stap binnen in het Hof van Busleyden en 
herbeleef de Bourgondische Nederlanden. 
Dit renaissance stadspaleis was de thuis 
van Hiëronymus van Busleyden waar hij 
vrienden als Thomas More en Erasmus 
ontving. Als echte humanisten wisselden ze 
van gedachten en filosofeerden. Vandaag 
is het stadspaleis opnieuw een plaats van 
ontmoeting en gesprekken. Van ideeën en 
ontdekkingen. Van leven in de stad. Van 
topstukken, schoonheid en meesterschap. 
Ontmoeting en interactie. Betrokkenheid 
met de samenleving. Kunst, cultuur en 
verbeelding als drijvende krachten.

LOCATIES
CULTUURCENTRUM MECHELEN

cultuurcentrummechelen.be
Minderbroedersgang 5

Cultuurcentrum Mechelen werd in 1958 in 
gebruik genomen als CC Antoon Spinoy, 
lang vooraleer het begrip ‘cultureel 
centrum’ bestond. Door de restauratie van 
de Oude Minderbroederskerk herstartte 
het officieel als CC. Met de heropening van 
de stadsschouwburg in april 2000 konden 
de podiumkunsten uitgebreider aan bod 
komen en met het in gebruik nemen van 
De Garage, Ruimte voor actuele kunst in 
2000 werd ook een ruimer platform ter 
beschikking gesteld voor hedendaagse 
beeldende kunst. Sedert 2001 hoort het 
CC tot de grote centra van Vlaanderen. Het 
centrum blijft in beweging, met onder 
andere de creatie van de artistieke werkplek 
voor jongeren H30. 

DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM

dpcm.be
Frederik de Merodestraat 18

Het huidige complex van het voormalig 
Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie van 
Mechelen kwam grotendeels tot stand 
in de periode 1746-61 onder impuls van 
kardinaal d’Alsace. Van de oude kern van 
het vroegere Standonckcollege (1577) 
blijven slechts enkele sporen bewaard. 
Opgeheven in 1786 onder Jozef II en 
verkocht tijdens het Frans bewind, kwam 
het pand opnieuw in handen van het 
aartsbisdom. Het werd verbouwd midden 
18de eeuw en in 1887 uitgebreid tot het 
actuele geheel. Het complex fungeert thans 
als diocesaan pastoraal centrum. De ruimtes 
werden omgebouwd tot kantoorruimtes 
met een ruim aanbod aan vergader- en 
seminarieruimtes.

KUNSTENCENTRUM NONA

nona.be
Begijnenstraat 19-21

Kunstencentrum nona is een 
kunstencentrum waar allerhande 
ontmoetingen en confrontaties centraal 
staan. Tussen bezoekers en artiesten, 
het lokale en het internationale, kunst en 
onderwijs. Nona is actief in de ontwikkeling, 
productie en presentatie van (muziek)
theater, dans, performance, jazz en 
beeldende kunst. Tijdens het reguliere 
culturele seizoen, via een festival (het 
jaarlijkse jazzfestival Brand!) of een biënnale 
op bijzondere locaties in Mechelen (Contour 
biënnale voor bewegend beeld).  



ZA 27.04 – 20:30
O.L.V.-over-de-Dijlekerk

Openingsconcert
Volle maan muziek

Wie het openingsconcert in 2018 meemaakte, weet dat het een niet te missen event 
is dat enkel in Mechelen te beleven valt. Muziek van onder andere Heitor Villa-Lobos, 
Arvo Pärt, Astor Piazzolla en Johann Sebastian Bach wordt gepresenteerd in de vorm 
van een maancyclus. Dat alles in een regie van Maja Jantar. Een waar muzikaal ritueel 
om LUNALIA te laten starten met de kracht van de volle maan.

De maanmusici: Reinoud Van Mechelen (voice in residence LUNALIA 2019), Lore 
Binon, Gabriel Rivano, Karima el Fillali, Jamil al Asadi, het ensemble a nocte temporis 
en een cello-octet o.l.v. Benjamin Glorieux. 

Tickets  25 euro (-26: 12 euro) via lunalia.be 
of UiT in Mechelen (Vleeshouwersstraat 6) T.015 29 76 54

50% volle maan
25% feest
20% toverzang
5% Buenos Aires

HET PREDIKHEREN

mechelen.be/hetpredikheren
Goswin de Stassartstraat/Jodenstraat

Het Predikheren is de nieuwe 
culturele hotspot van Mechelen. Het 
predikherenklooster zal na bijna 45 jaar van 
leegstand in september 2019 opnieuw de 
deuren openen. Het zal een plek zijn waar 
beleving en ontmoeting centraal staat. 
Een nieuwe stadsbibliotheek met inrichting 
voor een vaste boekencollectie, tijdelijke 
focuscollecties en display om bezoekers 
extra te prikkelen. Het wordt een gastvrije 
plek waar bezoekers elkaar ontmoeten 
en inspireren. Een plaats voor fijne en 
uitdagende activiteiten voor verenigingen 
en cultuurpartners, waar talenten tot hun 
recht komen. 

SINTE-METTETUIN

mechelen.be/st-mettetuin
Ingang via de Schaalstraat

De Sinte-Mettetuin, tussen de Bruul, de 
Lange Schipstraat en de Schaalstraat, 
werd geopend op 5 juni 2016. Daarvoor 
was het een versnipperde restruimte 
in het historisch hart van Mechelen. 
Het ontwerp van de nieuwe tuin werd 
uitgewerkt als een ‘verborgen plek’ in de 
stad. Het hart van de tuin wordt gevormd 
door een rondgang, die bezoekers 
verplicht om de tuin te ervaren. De 
vormgeving is gebaseerd op de sfeer van 
een romantische tuin, met weelderige 
beplanting, doorzichten, perspectieven en 
verborgen plekken. Dit hedendaags en fris 
stadspark is een oase van rust. 

KONINKLIJKE MANUFACTUUR DE WIT

dewit.be
Schoutetstraat 7

De Koninklijke Manufactuur De Wit, 
gevestigd in de Refugie van de Abij 
van Tongerlo, focust zich sinds 1889 op 
wandtapijten. Vandaag restaureert dit 
familiebedrijf antieke collectiestukken 
uit wereldmusea zoals het Louvre, de St. 
John Co-cathedral Malta, het National 
Museum Stockholm, …. De combinatie 
van uitgekiende technologieën en een 
getalenteerd team maakt de Manufactuur 
tot een zeer gewaardeerd merk in de 
wereld van de conservatie. De Wit is 
eveneens actief in de handel van antieke 
en moderne stukken. Nieuwsgierig ? 
Welkom voor een geleid bezoek. 



© Foto’s Dimitri Kotjuh, Matthias Schellens, Vokalis, Esma Alouat, Gabriel Rivano, Duobaan, Dries Segers, Kat Galie, Sarah Ridy, Koen Broos, Juliette Le Maoult, Patrick Hattori, De Wit Koninklijke Manufactuur Wandtapijten.
V.U. J. Dierickx, Zoutwerf 5, Mechelen
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CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen

Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
015 26 23 41

www.lunalia.be
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