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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZO 24.04 – 20:15

Zwerm & 
Walpurgis
Lalaei

30 % verhalen
20 % slaapliedje
50 % orenopener

LOCATIE

Stadsschouwburg 

BEZETTING

Muziek:  
Zwerm (Toon Callier, Kobe 
Van Cauwenberghe, Johannes 
Westendorp & Bruno Nelissen)
muziek en concept
Sarah Akbari zang
Marie Philips storytelling
Stef Depover scenografie 
WALPURGIS & Farnoosh Farnia 
dramaturgie
Zwerm, Karen Willems en Sarah 
Akbari muziek
Raphael Rodan eindregie 
Stef Depover scenograaf
Judith Vindevogel oeil exterieur
Farnoosh Farnia coaching
Teletext podcast

Productie: Zwerm en 
WALPURGIS

Coproductie: deSingel en Klara 
Festival
Met de steun van de Vlaamse 
gemeenschap en Stad 
Antwerpen
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Programma 
Slaap, slaap,
Geef je verdriet, je pijntjes maar aan mij.
Slaap, slaap,
De donk’re nacht die gaat voorbij.
Straks, mijn kind,
Verdrijft de zon de winterse kou.
Alleen je vadertje,
Ach, ach, was hij maar hier bij mij, bij jou.
 
In dit unieke samenwerkingsproject zoeken gitaarkwartet Zwerm en WALPURGIS 
samen met percussioniste Karen Willems, de Iraanse zangeres Sarah Akbari, de En-
gelse verhalenverstelster Marie Phillips en de Israëlische regisseur Raphael Rodan 
de donkere randen op van ogenschijnlijk onschuldige liedjes waarmee overal ter 
wereld kinderen in slaap gewiegd worden. Dat doen ze aan de hand van een my-
thisch verhaal uit de Metamorfose van Ovidius. Het verhaal van Procne, koningin, 
plichtsgetrouwe dochter, gehoorzame echtgenote, en liefhebbende moeder. Tot op 
de dag waarop ze ontdekt dat haar zus een verschrikkelijk onrecht is aangedaan...
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1. (Kurdish)
یدرک
 
یناو یکروت هب ور هک تیپ یال یال
ینای هب وبات مک هلد یسووب اوخوت اجنیئ
نیدب هاش خیش هب ن هدر هک مراوه اجنیئ
نیمز ونگ نایگ هلور وشم وت یکره

Ik zing een slaapliedje in mijn moeders 
taal.
En wieg je in een diepe slaap.
Ik bid voor jou mijn allerliefste, in de 
tempel Sha Bedin, 
Want zoals jij is er maar een.

Liedteksten 

2. (Kurdish)
مواچ ییانیب ؛تسیو هشوخ هلور
منایژ یاویه و مونژ هئ یزیه
متیر هواچ ره هو ؛هتیید ات هه
من هژ هدار ر هه تیلانم یکرول هه
مناوخاب ی هنیو نم ؛منایژ یمام هن یال یال
منایگ هل تدر هد هو هخب ؛م هک هد تیریدواچ لد هب
هیال منیریش ی هپروک ؛هیال هیال هیال یه
ینید متاوائ ی هدژم ؛ینی هبس ووکات هونب
منیژ ووم هه یتاوائ ؛منیریش ی هلوخ ر هب ی هئ
یر هس هتید ژور یکشیت ؛ینیمان کیرات یو هش
هیال منیریش ی هپروک ؛هیال هیال هیال یه
هکانوور روخ ک هو هراید ؛هکانوور وسائ هونب
هکانوور روخ ک هو هراید
هیاوب هریل وت یکیاد ؛هیاگزوخ هب هگزوخ د هس

Slaap, mijn kleintje, slaap,
Geef je verdriet, je pijntjes maar aan 
mij.
Slaap, slaap,
De donk’re nacht die gaat voorbij.
Straks mijn kind, 
Verdrijft de zon, de winterse kou
Alleen je moedertje, 
Ach, ach, was zij maar hier bij mij, bij 
jou.



4

3. Mo ke az paki 
delom
یرایتخب هناقشاع

هنومسآ يچ ملد يكاپ زا هك وم
هنورگرس ماو ونيچ هچيس منودن
هنورگرس ماو ونيچ يس

ينوبزمه يب زا منب ارحص هب رس
هنومز درد و ندنم انهت هتخس
هنومز درد اب انهت

هرايد ره هب اج همه مينورگ لد
هراز هلال را هي هدهس ريوك را

منومسآ هب ياردن اروا يچ را
هراس همشچ يب و هنشت منوج تشد
هراهب يب مزييوپ يد

(liefdeslied van een nomadenvolk uit Zuid-
West Iran)

Mijn hart is trouw en zo licht als de hemel
Waarom negeert hij me?
Waarom is hij zo kil?
Ik moet hier weg.
Geen levende ziel bij wie ik mijn hart kan 
luchten. 
Ik verdraag de pijn niet langer,
De angst, de teleurstelling, keer op keer.
Ik ben een droge woestijn, een tuin zonder 
bloemen.
‘Als jij niet als een regenwolk aan de 
hemel verschijnt.
Dan zullen mijn akkers verdorren.
Dan komt er na deze herfst geen lente 
meer.’

4. Turks wiegenlied
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
 
Dandini dandini danali bebek
Allari kollari kanali bebek
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Dandini, Dandini, dastana,
O jee, er staan koeien in de tuin.
Jaag ze weg, tuinman, jaag ze weg,
Want ze eten alle kolen op!
 
Dandini, dandini, allemaal kalfjes
Kijk, ze hebben henna aan hun pootjes.
Jaag ze weg, tuinman, jaag ze weg,
Straks zijn alle kolen op!
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Slaap, slaap, mijn kleine meid.
Slaap maar slaap, mijn kleintje.
 
Je vader is gaan werken
Hij is ver weg van hier.
Maar straks als de maan aan de hemel 
staat.
Brengt hij iets heel moois voor je mee.
Slaap, slaap...

5. (Ghasghaee)
ییاقشق ییالال
رایتخا تبرغ یاه مدلیِا هچنیزیس
رانک ننمِلِا یاه مشیمشید رِد تدم
هنرهش یتیقوت مدشید
مدشید ارالیاچ نوغشوج هنا
مدشید اراللوی قازوا هن
مدشید هرللا دالج هن
مدشید ارالیاچ نوغشوج هن مدشید هرللا دالج هن
یید شاد یید رمَد گرئگ هنم
یید شاب ندقشاع ره گرئگ هنم
یید شوخ نادراگزور شیملگ هنره
یاه زِق گنشق مَللِا نم یاو یاه

Voor jou heb ik de band met mijn volk 
verbroken,
Voor jou leef ik als een banneling.
Ik doorzwom verschrikkelijk woeste 
wateren,
Liep over eindeloze wegen,
En werd het speeltje van wreedaards.
Je denkt misschien dat mijn hart van 
steen is.
Maar ik heb het leven aanvaard zoals het 
kwam.
Het duurt nu niet lang meer voor ik 
doodga.
Mijn mooie, kleine meid.

6. Numi, numi
Numi, numi yaldati, 
Numi, numi, nim. 
Numi, numi k’tanati,
Numi, numi, nim. 
Aba halach la’avoda - 
Halach, halach Aba. 
Yashuv im tzeit halevana - 
Yavi lach matana! 
Numi, numi...
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7. Shirazi
یزاریش
ییالال نشلگ لگ الال الال
ییالال نشور ماشچ دموا وکاک
ییالال شاخشخ لگ الال الال
ییالال شارمه ادخ هتفر وکاک
ییالال ییالال انعن لگ الال الال
ییالال اهنت مدش هتفر تاباب
نم هنوخ دیفس غرم لا
نم هنود و بآ هشاب تلالح
یشونب یبآ یا همشچرس ره هب
نم هنووید لد زا دای نکب
نم هزور ره لگ الال الال
نم هزور و زامن الال الال

(wiegeliedje uit Zuid-Iran)
Lalaei, mijn bloemenkind, 
Jouw grote broer was het licht dat in 
mijn ogen scheen.
Lalaei, mijn lelietje, jouw grote broer, 
hij is niet meer.
God hebbe zijn ziel, lalaei.
Lalaei, mijn rozemuntje 
Ook je vader is niet meer.
Ik ben alleen nu, moederziel alleen.
 
Jij, klein wit vogeltje van mij.
Ik geef je water en zaadjes, lalaei.
En als je straks het huis uitvliegt
Om elders water te gaan zoeken
Denk dan aan mij en aan mijn hart
Dat voor altijd voor jou klopt.
Want jij, jij bent mijn bloemenkind
Mijn dagelijks gebed.

8. Mazandarani II
ناردنزام ییالال
 
هریب وخ هر هت همگ الال
ادف هت یالالالالال
هریب وا هر ارحص و تشد مومت
ادف هت یالالالال
هریب وخ شچ هت الال الال
هسخب رتد الال الال
ربلد ناج هم

(wiegelied uit Noord-Iran, bij de Kaspi-
sche Zee)
Ik zal een wiegeliedje voor je zingen
Waar je slaapdronken van wordt.
Mijn oogappeltje, mijn alles.
Slaap maar, slaap een diepe slaap.
 
Als straks de hele wereld vergaat
Dan hou ik je in mijn armen.
Mijn oogappeltje, mijn alles.
Slaap maar, slaap een diepe slaap.
 
En droom, droom een mooie droom
Lalaei, mijn kleine meisje
Mijn oogappeltje, mijn alles.
Slaap maar, slaap een diepe slaap.
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Biografieën
Zwerm

Zwerm is een elektrisch gitaarkwartet gevestigd in België en opgericht in 2007. In 
de loop der jaren heeft de groep samengewerkt met verschillende componisten, 
performers en beeldende kunstenaars. Zwerm heeft nooit gestreefd naar een een-
zijdig artistiek profiel. De afgelopen tien jaar balanceerde het kwartet tussen zuivere 
noise-impro, Engelse renaissancemuziek en hedendaags gecomponeerde muziek. 
De gemeenschappelijke noemer was niet zozeer een bepaalde stilistische opvatting, 
maar eerder een gedeelde nieuwsgierigheid naar allerlei soorten muziek.
Ze gaven concerten in de UK, Europa, Mexico, Iran en de Verenigde Staten op grote 
festivals zoals Holland Festival, Ruhr Triennale, Ultima Festival en zalen als The Bar-
bican Centre in Londen, deSingel, Handelsbeurs, Bimhuis... Ze werkten samen met 
vele artiesten waaronder Fred Frith, Rudy Trouvé, Mauro Pawlowski, Larry Polansky, 
Eric Thielemans, Yannis Kyriakides, François Sarhan, Stefan Prins en Serge Verstockt.
Zwerm is Toon Callier, Johannes Westendorp, Bruno Nelissen en Kobe van Cauwen-
berghe.

WALPURGIS

Walpurgis is een dynamisch en meerstemmig gezelschap van zangers, acteurs, mu-
zikanten en andere kunstenaars. Onze integrale werking is een afspiegeling van de 
samenleving waarvan wij dromen: genereus, duurzaam, voortdurend in beweging 
en niet bang van tegenstellingen en uitersten. Wij creëren, stimuleren en presente-
ren hedendaags muziektheater dat verwondert, de verbeelding prikkelt, ontroert en 
tot nadenken stemt. Wij gaan op zoek naar de muzikale kracht van het theater en de 
theatrale kracht van de muziek. Ons repertoire is verrassend divers, de taal die wij 
ontwikkelen gelaagd.
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Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg van Mechelen dateert uit 1480. Oorspronkelijk was het ge-
bouw de ontvangstruimte van het paleis van Margareta van York. Bij het begin van 
de zeventiende eeuw werd het een toneelzaal. De stadsschouwburg is een modern 
theater met comfortabele artiestenloges en een sfeervolle foyer met muurschilde-
ringen van leerlingen van Gustave van de Woestyne.
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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
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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
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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.


