
1

FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 23.04 – 20:30

Openings
concert
In de voetsporen van 
Rumi

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op 
Klara, te beluisteren via Klara, klara.be en de 
gratis Klara-app.

20% Perzisch
20% Arabisch
30% vreugde
30% mystiek 

LOCATIE

Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk 

BEZETTING

Constantinople
Ghalia Benali stem
Reza Abaee gheychak
Didem Basar kanun
Patrick Graham percussie
Kianoush Khalialian ney  
Hamin Honari percussie
Neva Özgen kemençe
Charbel Rouhana oud
Kiya Tabassian setar, stem en 
artistiek leider
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Programma

AWATADHKOUROU (Do you remember) / POUSHIDEH CHON JÂN (Invisible as 
soul)  
Ghalia Benali / Kiya Tabassian // tekst van Salamony Ahmed (1979) / Rumi (1207-
1273)

DARIN ESHQ BEMIRID (In This Love Die) / LA TADHLIMOUNA (Don’t Wrong Us) 
Kiya Tabassian / Ghalia Benali // tekst van Rumi

MORGHE BÂGHE MALAKOUT (Bird of Heaven’s Garden) / YA MOUNIR (O Lumi-
nous) 
Kiya Tabassian / Ghalia Benali // tekst van Rumi

DELDAR-E MAN / YA AHL AL FARADIS (Paradise People) 
Kiya Tabassian / Ghalia Benali // tekst van Rumi  

SYNAPSES  
Kiya Tabassian

MAWLAY (My Lord) 
Ghalia Benali // tekst van Mohamed Zein

DREAM BEHIND THE DUNE 
Kiya Tabassian

FATWA FOR LOVE (Verdict for Love) 
Ghalia Benali // tekst van Mohamed Zein

RAGHS-E SAHAR (Dance of the Dawn) / TALAMA (It has been a While) 
Kiya Tabassian / Ghalia Benali // tekst van Rumi & Ibn Arabi
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In de Voetsporen van Rumi
Ghalia Benali, Kiya Tabassian & Constantinople

IDe 13e eeuwse dichter en soefi Djalaleddine Rumi is tot op vandaag een van de 
belangrijkste en leidende figuren uit de geschiedenis van de Perzische dichtkunst. 
Het soefisme is de buitenzintuiglijke stroming binnen de islam die zich baseert op 
teksten uit de Koran en eveneens invloeden vertoont uit de Hellenistische wereld 
en de oosters-orthodoxe kerk, met als doel via een ascetische levenswijze en een 
ultieme liefde voor God, met hem één te worden.

Rumi, ook gekend onder de naam Mevlana wat zoveel betekent als “onze meester”, 
schreef meer dan 100.000 verzen in zowel het Perzisch als Arabisch. Zijn meest be-
kende Perzische werk Masnavi telt meer dan 25.000 verzen, wordt beschouwd als 
het beste mystieke gedicht in de wereldliteratuur en wordt daarom vaak ook wel de 
Perzische Koran genoemd. Zijn volgelingen stichtten onder andere de Mevlevi, de 
orde van de draaiende derwisjen, waar de dansers in een gebedsceremonie om hun 
as draaien en zo via extase dichter bij God proberen te komen.

De mysticus, geboren in het oosten van het huidige Afghanistan, vluchtte op 12-ja-
rige leeftijd samen met zijn familie naar het westen om te ontkomen aan de enorme 
legers van de Mongoolse heerser Genghis Khan, die het hele Centraal-Aziatische 
gebied in een mum van tijd veroverden. Met tussenstoppen in Nisjapoer (Iran), 
Bagdad (Irak) en Damascus (Syrië), belandde hij uiteindelijk in Konya (Turkije), waar 
hij eveneens begraven ligt. Tijdens zijn migratie ontmoette Rumi heel wat voor-
aanstaande dichters en filosofen die hem schoolden en diep beïnvloedden. Zo trof 
hij de Spaanse meester-dichter Ibn Arabi aan in Damascus. Arabi, ook bekend als 
“Grootste Sjeik” en in het middeleeuwse Europa als “Dokter Maximus”, was een 
Arabisch-Andalusische poëet en mysticus, en zijn kosmologische leerstellingen wer-
den aangenomen als het overheersende wereldbeeld in het soefisme.

Het zijn vooral de verzen die Rumi schreef als gevolg van de ontmoeting met Arabi 
die Kiya Tabassian, artistiek leider van Constantinople, aandacht wou geven en ten-
toon wou stellen. Deze minder gekende Arabische gedichten worden in “In the 
Voetsporen van Rumi” aangevuld met Perzische poëzie die herkenbare thema’s zo-
als liefde, devotie en diepe ontroering aanhalen. Kiya, geboren in Iran, verdiepte 
zich reeds in zijn kindertijd in de meeslepende, verfijnde en diepzinnige poëzie van 
Rumi, en het ritme en aanstekelijk enthousiasme van de verzen waren voor hem 
steeds een bron van inspiratie in zijn muziek. Toen Kiya de Tunesisch-Belgische kun-
stenares en zangeres Ghalia Benali ontmoette, vond hij in haar de perfecte belicha-
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ming van dans, beweging en zang om de gedichten van Rumi om te vormen naar 
een betoverend en weelderig geheel.

Naast de diep humanistische en transcendentale bronteksten, en het beklijvend ver-
halen van Ghalia, brengt “In de Voetsporen van Rumi” ook instrumenten onder de 
aandacht die ons grotendeels onbekend klinken:

Kiya’s instrument, de setar (niet te vergissen met de Indische sitar) is een houten 
langhalsluit, een Perzisch peervormig tokkelinstrument met een diepe, warme klank 
en een bereik van meer dan 2,5 octaven. De setar zou ontstaan zijn in de 15e eeuw 
en was oorspronkelijk een driesnarige luit, waar een vierde aan toegevoegd werd in 
de 19e eeuw.

De gheychak is een vioolachtig strijkinstrument dat twee, drie of vier snaren telt en 
een korte hals heeft zonder fretten. Het is een zeer populair instrument in onder an-
dere Iran, Afghanistan, Tadzjikistan en Pakistan, en bestaat uit een dubbele klankkast 
van metaal of een enkel stuk hout. In tegenstelling tot de viool die bijna horizontaal 
bespeeld wordt, dient de gheychak verticaal te worden bespeeld.

De kemençe vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten en wordt vooral bespeeld in 
Armenië, Griekenland, Iran, Turkije, Azerbeidzjan en in de gebieden langs de Zwarte 
Zee. Het is een driesnarig strijkinstrument dat net als de gheychak meestal recht op 
de knie wordt bespeeld.

De kanun is een plankciter met gemiddeld 26 snaren en vindt zijn oorsprong in een 
instrument uit het Oud-Assyrische Rijk meebepaald de 19e eeuw voor Christus. Het 
is een vaak zorgvuldig versierd tokkelinstrument met een dunne trapeziumvormige 
kast dat meestal wordt bespeeld door het over de knieën te leggen en een unieke 
melodramatische klank kan produceren.

De oud of oed is een peervormig snaarinstrument dat beschouwd wordt als de voor-
loper van de luit (“el ud” werd “lute”). Het leent zijn naam van het Arabische woord 
voor hout. Dankzij afbeeldingen die dateren uit de Urukperiode, een zeer vroege 
fase in de geschiedenis van Mesopotamië in het vierde millennium voor Christus, 
wordt het tokkelinstrument beschouwd als een van de oudste instrumenten in onze 
geschiedenis en een van de belangrijkste instrumenten in de geschiedenis van de 
Arabische muziek. De moderne versie van de oud heeft een korte hals, geen fretten 
en telt 11 tot 13 snaren.

De percussionisten bespelen een aantal instrumenten zoals onder meer de tombak, 
een Iraanse vaastrommel die met de hand wordt bespeeld en beschouwd wordt als 
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het voornaamste slagwerkinstrument uit de Perzische muziek, en de daf, een Perzi-
sche lijsttrommel met rammelaars bestaande uit enkele rijen metalen ringen aan de 
binnenzijde van het membraan.

De muzikanten van Constantinople en Ghalia Benali brengen samen op een ver-
rukkelijke wijze een opzwepende demonstratie van hoe Rumi’s fascinerende en 
diepgaande poëzie in een middeleeuws islamistisch hof ten gehoor kon worden 
gebracht met sensuele en somptueuze dans en muziek; een vreugdevol en mystiek 
feest voor het oor en het oog in de voetsporen van Rumi.

Jelleke Vanooteghem
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AWATADHKOUROU (Do you remember)

Do you remember… The first prayer to the sky when the prayer ascended
Where destiny reunited in you for a destined order
When you drank the rain drops and discovered the pearls in the bottom, so you took them
You sprinkled them towards the sky and flared the eyes of the river enlightening the palms
And combined all beliefs and attributes

You stood acclaiming openly with a sincere believing heart
O sky, I am the son of your water, accept my sacrificed heart
I established a temple for homeland in a no place or time
Without bids or donations, without vows or divinations
You denied them before the awake, you denied them after the awake
And you recited in them the sign of Oneness till the “Muezzin” warbled the call for prayer

Morning sun rose, and Pretention Mountains diminished
So they pledged to you and followed you, then they recited that anthem

“The belief is one when the moon is full. The belief is one when the river is endured
And combined its shores and healed
The belief is one when it was constructed. The belief is one, since all river water is water”
Do you remember?

Liedteksten
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POUSHIDEH CHON JÂN (Invisible as soul) 

Invisible as soul, you are going in the midst of my soul;
O luster of my garden, you are my gracefully moving cypress.

When you go, go not without me; soul of my soul, 
go not without my body, and depart not out of my sight, O my blazing torch.

I tear up the seven heavens and pass beyond the seven seas,
when lovingly you gaze into my giddy soul.

Since you came into my bosom, infidelity and faith are my servitors, 
O you whose vision is my religion, whose face is my faith.

DARIN ESHQ BEMIRID (In This Love Die)  

Die now, die now, in this Love die; 
when you have died in this Love, 
you will all receive new life.

Die now, die now, and do not fear this death, 
for you will come forth from this earth and seize the heavens.

Die now, die now, and break away from this carnal soul, 
For this carnal soul is as a chain and you are as prisoners.
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Take an axe to dig through the prison; 
when you have bro-ken the prison you will all be kings and princes.

Die now, die now, and come forth from this cloud; 
when you come forth from this cloud, 
you will all be radiant full moons.

Be silent, be silent; silence is the sign of death; 
it is because of life that you are fleeing from the silent one.

LA TADHLIMOUNA (Don’t Wrong Us)

You talking to us, ruling us, owning us, 
Don’t wrong us
O virtues, blossoms of grace, sword of evidence, 
Don’t wrong us
O best waterer, sweet to meet, 
Separation is bitter, don’t wrong us
The caller called in every valley, 
Not with adamancy, don’t wrong us
I sacrifice my soul to you by daylight 
O conqueror, don’t wrong us
This is my heart; obvious in amorousness, hostile in love, 
Don’t wrong us
Listen to my words, my sleep, my sin, 
With the nobles, don’t wrong us
My amorousness is my safeguard to meanings 
That’s enough for me, don’t wrong us
Amorousness is a state of possession and abundance
I am sleep deprived, don’t wrong us. 
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MORGHE BÂGHE MALAKOUT (Bird of 
Heaven’s Garden) 

Every day I meditate upon this, and every night I groan
Why is my own existence to myself the least known?

Whence have I come, why this coming here?
Where to must I go, when will my home to me be shown?

I did not come here on my own accord, nor will I thus leave
He who brought me here, shall return me to my very own.

I am a bird of Paradise, I am not of the earthy realm
For a few days imprisoned in my cage of flesh and bone.

My soul is my guide, for my soul is of that abode
I will not speak of the earthly, I am of the unknown.

The fragrant morning breeze brings news of union
With joy and with song I’ll leave this cage, this earthly throne.
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YA MOUNIR (O Luminous)

O luminous face, you the soul of existence
O full-moon protector up in the sky
You are God’s soul in his attributes
You are the revealer, the unconditional giver
You kill lovers fairly
Then revive them with contentment glimpses
If Jesus followers saw his revival
Then common sense would have denied him
Where is Moses if he saw his elucidation
He wouldn’t console Al-Khidr for a full day
I wish our father Adam knew him
He wouldn’t have wept for leaving paradise
Your abandonment is hell we fell to its bottom
O intercessor tell us how to return
His face is fire that puts off our fire
Puts off the fire of he who sees
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DELDAR-E MAN 

Come! Come! holder of my heart! holder of my heart!
Come in! Come in! In my work! In my work!
You are, you are my flower garden, my flower garden
Tell me, tell me, my secrets, my secrets.

Come! Come! My dervish, my dervish!
Don’t go! Don’t go! Away from me, away from me!
You are, you are, of my kin, of my kind, of my kin, of my kind!

Anywhere I go, you are with me, you are with me!
In every abode, intimate, you become, intimate, you become!
Day and night, you are my friend, you are my friend!
To my prey, you are that goodly deer, you are that goodly deer!

Oh my candle! you are so bright, you are so bright!
In my house! Ray of hope you are, ray of hope you are!
If the arrow of disaster comes, shield and armor you are, shield and armor, you are!

You overturned my patience, you robbed my intelligence,
Where shall I hide my heart? In stealing of hearts, boundless you are, boundless you are!

Oh my glory! Oh my sultan! Oh my commander! Oh my teacher!
If you come near me, if you come near me, my eyes will become seeing... 
they’ll become seeing!
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YA AHL AL FARADIS (Paradise People) 

O Paradise people, read our leaflet
Be amazed by our brew and listen to our trumpets

Your virgins became pale with love and bend by its fire
If they saw ours by day or night

A full moon has come annoying the shining sun 
In singers and servants and settled in our homes

Thousand moons bowed and kneeled before my moon
Cleared our surroundings and lightened our darkness

We are drunk by their moon surrounds honor by them
They responded to our desire and begrudged our exuberance 
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MAWLAY (My Lord)

My Lord who generously watered inheritance charms
Except to the heir who was delighted by what he heard
Pouring dam, the clod reached necklaces of its offspring
My Lord, the bed hoary aged applauding
For a transient pouring gold
Love disadvantages paralyzed my limbs and the heart pulsates with your name
Similar darkness ousted from your light you are my Lord
We are you, you are the passion, and you are the chosen
My Lord, your glory
Take off your bands, God sees you
Depravity clouds revolted
Lame forelock blown howling in lamentation
Providing the waterer with rituals responded to under domes
Take off your hats, God sees you
Take off your throats, your soles
From black foreheads
Blocking you… Killing you.
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FATWA FOR LOVE (Verdict for Love)

My God
Our names were statued with disbelief orders
Our clothes were torn with poverty fences
Our dreams were sold at a forgotten market
Till our thoughts became of no value  
Humbled in the orbit, lamenting at your doorstep
We sat in your shade, with the sun listening
Your words are clear, guiding to love
So what’s wrong with them God
Drifting away from you while they are beside me
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TALAMA (It has been a While)

It has been a while without you O noble one and I have been scattered without you
O love of the soul when are we meeting I missed you
I preferred the high sun since you shined on me
I welcomed the darkness full moon the night you astonished me
I seek no one but you and you have long tested me 
I have no protector but you and you have long inspected me
O morning breeze when you brought good tidings to me
O fantasy of our reunion when it caressed my soul
O the departure of Sheikh Shams el Din from our Tabriz
My face is scratched as an effect of your departure
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Biografieën
Constantinople

Het Canadese ensemble Constantinople werd in 1998 opgericht in Montreal door 
Kiya Tabassian, de huidige artistiek leider. Inspiratie was de gelijknamige stad die 
Oost en West met elkaar verbindt. De missie is doorheen de jaren niet veranderd: 
het ensemble wil de rijke muzikale tradities van de wereld eren door nieuwe muziek 
te scheppen via unieke ontmoetingen, via het scheppen van bruggen tussen cultu-
ren, periodes, stijlen en mensen. Dat resulteerde al in 20 albums, 50 nieuwe creaties 
en reizen naar meer dan 240 steden in 53 landen.

Sinds de oprichting promoot het ensemble de creatie van nieuwe werken waarin 
muzikale elementen van diverse muzikale tradities uit de hele wereld zijn verwerkt, 
van middeleeuwse manuscripten tot hedendaagse esthetiek, langs Mediterraan Eu-
ropa tot Oosterse tradities en Nieuwe Wereld Barok. Gesteund door een visie van 
onderzoek en creatie heeft Constantinople zijn krachten gebundeld met vooraan-
staande internationale artiesten zoals de zangers Marco Beasley, Françoise Atlan, 
Savina Yannatou en Suzie Le Blanc; de Mandingo griot Ablaye Cissoko; het Griekse 
ensemble En Chordais, het Belgische duo Belem en de Amerikaanse groep The 
Klezmatics; sarangi virtuoos Dhruba Ghosh, de Syrische klarinettist en componist 
Kinan Azmeh, en de Iraanse kamancheh meester Kayhan Kalhor.

Kiya Tabassian

Als setar-virtuoos en veelgeprezen componist heeft Kiya Tabassian over de hele 
wereld opgetreden met zijn ensemble Constantinople. Hij werkte als componist, 
performer en improvisator samen met Radio-Canada, het internationale MediMuses 
project, het Atlas Ensemble (Holland), het Orchestre symphonique de Montréal, het 
Nouvel Ensemble Moderne, en de European Broadcasting Union. Sinds 2017 is hij 
Associate Artist bij het prestigieuze festival Rencontres musicales de Conques, waar 
hij de meest recente creaties van Constantinople presenteerde. Kiya was zeven jaar 
lid van de Conseil des arts de Montréal, waar hij drie jaar voorzitter was van de be-
sluitvormingscommissie muziek, en is nu bestuurslid van de Conseil des arts et des 
lettres du Québec. In 2017 was hij medeoprichter van het Centre des musiciens du 
monde in Montréal, waarvan hij artistiek directeur is. Zijn artistieke projecten en cre-
aties krijgen al jaren de steun van de Arts Councils in Quebec en Canada.
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Ghalia Benali

Ghalia Benali staat bekend als “een maker van haar eigen mythen” zoals The New 
York Times haar omschreef. Ghalia Benali is een Tunesisch-Belgische kunstenares 
die haar carrière in 1992 begon als zangeres, schrijfster, componiste, danseres, beel-
dend kunstenares, schilder, ontwerpster en actrice. Verschillende muzieksoorten 
vermengen, diverse culturen met elkaar verbinden, het oude doen herleven en het 
nieuwe verankeren, deze uitkomsten zijn voor haar vanzelfsprekend aangezien zij 
de voortdurende mix van twee uitersten heeft meegemaakt. Geboren in Brussel 
en opgegroeid in het zuiden van Tunesië, studeerde ze Graphic Design aan het St. 
LUC Institute - Brussel. Haar muziek is opgemerkt voor de toewijzing aan meerdere 
genres en als bepalend voor de hedendaagse Arabische muziek.

“Aretha Franklin van Carthago’, ‘Dochter van de wind’, ‘Ambassadeur van de Arabi-
sche cultuur’, ‘Kleindochter van Oum Kolthoum’ zijn slechts enkele van de beschrij-
vingen die aan haar zijn gegeven.  Benali wordt gewaardeerd als een van de eerste 
tien “Most Fondly Remembered Live Performances of 2013” volgens The New York 
Times en is geprezen met de “World of Music Award” voor het beste wereldmuziek 
lied van The British Independent Organization in 2008. Ze werd ook beloond voor 
haar carrière als actrice en ontving in juni 2016 de “Best Actress” award in Spanje 
door Women for Africa Foundation en genomineerd als “Most Promising Actress” 
door Les Magritte du Cinema in 2017 voor haar rol in de Tunesische film “As I Open 
My Eyes” van de jonge regisseur Leila Bouzid. Ze kreeg ook de prijs voor Beste Ac-
trice van African Cinema Festival - Ecran Noir voor haar rol in “Fatwa,” een film van 
de grote Tunesische regisseur Mahmoud Ben Mahmoud.

Haar artistieke prestaties zijn zeer gevarieerd, met meer dan zeven muziekalbums 
met verschillende muzikale samenwerkingen, rollen in vijf films en een Egyptische 
tv-serie, een boek, evenals muziek- en kunsttentoonstellingen onder haar naam.  
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Onze -Lieve-Vrouw-over-
de-Dijlekerk

De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is gebouwd op de linkeroever van de 
Dijle op de plaats waar vermoedelijk de eerste parochiekerk van Mechelen stond. 
De imposante kerk werd gedurende de 14de, 15de en 16de eeuw gebouwd in 
Brabantse gotiek. Een driebeukig schip van zeven traveeën sluit aan op vijfzijdige 
koorsluiting, kooromgang en transkapellen. Na de zware schade van de Tweede 
Wereldoorlog werd de huidige lantaarnspits toegevoegd en kreeg de kerk de 
prachtige nieuwe glasramen, beiden ontworpen door Jan Lauwers. De kerk her-
bergt ‘De wonderbare visvangst’ (1618-1619) van Pieter Paul Rubens.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be



23

Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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Tickets & info: www.amuz.be

Laus Polyphoniae
19 - 28 augustus 2022

Huelgas Ensemble
Lieve Blancquaert
Tiburatina Ensemble
Ratas del viejo Mundo 
Stile Antico
Sollazzo Ensemble
L'Achéron



26



27

COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever 
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Frank Nobels, 
Tom Van den Eynde, Raymond Vander-
waeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association.


