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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
MA 25.04 – 20:15

Mi’kmaq 
maanritueel
Kiya Tabassian,
Darlene Gijuminag,
Hamin Honari

100% kracht van de volle 
maan

LOCATIE

Cultuurcentrum Mechelen 

BEZETTING

Darlene Gijuminag, Mi’kmaq 
drums en zang
Kiya Tabassian, setar
Hamin Honari, percussie
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MI’KMAQ MAANRITUEEL
Dat het Festival van Vlaanderen in Mechelen Lunalia heet, is logisch voor diegenen 
die de Mechelse legende van de Maneblussers kennen. In de nacht van 27 op 28 
januari 1687 probeerden Mechelaars de Sint-Romboutstoren te blussen, zo luidt het 
verhaal. De toren stond echter niet in brand. De ijverige stedelingen hadden gepro-
beerd de maan te blussen. De spotnaam Maneblusser is ondertussen een eretitel 
geworden voor de ware Mechelaar. Het festival Lunalia eerst deze traditie door ge-
regeld vollemaanconcerten te organiseren bovenop de Sint-Romboutstoren, alsook 
door het organiseren van Vollemaanrituelen als openingsconcerten. De missie van 
het festival is overigens tijdloze muziek aan te bieden met de “kracht van de vol-
lemaan”. Het spreekt voor zich dat Lunalia bijzonder trots is dat er in 2022 een heus 
Mi’kmaq maanritueel op het programma staat.

Mi’kmaq doet als begrip wellicht niet bij iedereen een belletje rinkelen. Bij sommi-
gen misschien wel door de versie van de Beatles-song Blackbird die Emma Stevens 
in 2019 online plaatste? In deze ondertussen meer dan een miljoen keer bekeken 
film wordt de song in de taal van de Mi’kmaq gezongen. Of misschien door (de ver-
filming van) het huiveringwekkend boek Pet Sematary van Stephen King, waarin een 
begraafplaats van de Mi’kmaq centraal staat? Of misschien wel door het bijzondere 
protest in de jaren ’90 van vorige eeuw van de Mi’kmaq uit de Canadese provincie 
Nova Scotia tegen de mijnbouw op een voor hen heilige berg?
De Mi’kmaq zijn een onderdeel van de First Nations of Eerste Naties van Canada. 
Dat zijn de inheemse volkeren in Canada die niet behoren tot de Inuit of de Métis. 
De naam Mi’kmag gaat wellicht terug op de begroeting Nikmaq! wat “Mijn broe-
der” of “Mijn familie” betekent.
Darlene Gijuminag behoort tot de Mi’kmaqgemeenschap van Gesgapegiag aan de 
Atlantische Kust. De naam is afgeleid van de rivier Cascapédia wat zoveel bete-
kent als “machtige stroom” of “daar waar de rivier breder wordt”. Singer-songwriter 
en percussioniste Darlene Gijuminag werd aldaar geboren. Op zevenjarige leeftijd 
hoorde ze de legendarische Buffy Sainte-Marie zingen. Sindsdien wijdt ze zich ook 
aan de muziek en houdt ze zich tevens intensief bezig met de tradities en spirituali-
teit van de Mi’kmaqcultuur. Online beschrijft Darlene Gijuminag haar schoolervaring 
als volgt: “Down the beach, by the river, in the woods.” Verdere studies: “Native 
American University of Mother Earth”. Dat past in het wereldbeeld van de Mi’kmaq 
dat de levende geest in alle dingen eert, dat dicht bij de natuur, bij de schepping 
staat. Het is een levenswijze waarin de mens niet de maat is van alle dingen, maar 
een integraal deel is van de dingen. Dankbaarheid speelt daarin een grote rol.
Darlene Gijuminag heeft toegezegd eenmalig een maanritueel uit te voeren in de 
stad van  de Maneblussers. Ze wordt daarbij vergezeld door Kiya Tabassian (setar) en 
Hamin Honari (slagwerk). Vanzelfsprekend gebeurt dit op een maan-dag.
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Onlinepost van Darlene Gijuminag op 6 april 2022:

Weli’esitpug. Good Morning. 
This morning I woke up. Lol 
First Step Na right. 
To Wake Up?!?!
Every Morning before the 
Sun make its way. 
I lay in my bed, and feel out
these Moods of my 
Physical-Self, Ag
my Emotional-Self will 
play out my Day. 

I Love how these 
things come in 
Full Circle for Me. 
It’s allows my Heart
to settle in its 
Place where I know
Where I am. 
Who I am. 
What I am. 
When I became I am,
Ag Why I am this 
way I am. 

Since becoming here at 
my temporary Nesting Place. 
I’m able to Re-Connect those
damn DOTS that helps
make Me the way I am 
supposed to be Right. 

Never mind. 
YouDoYouBou!
Because this is 
who I’m doing it 
for Me, Ag the 
People who happens
to be around Me. 
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After all…
It is My Moment of Healing. 
It’s Cracks Me up at times
When I thought I was
wasting stuck time feelings in
Grieving, Ag Mourning 
from all these hardAss 
Lessons in my DAR Life. 
When in Reality. I wasn’t 
Stuck at all. 
I was actually being Molded, 
Ag Molding into this 
Person here now at the moment. 
This Person who I was 
Meant To Be. 
Ag Fuk I Love Me. 

I’m so glad I met These 
Amazing Women here 
where I am. 
I’ve been searching for a
place like where I am for a
long while, Ag now I’m here. 

My ArtsieFartsie Heart-Self is back
to where I belong. 
Lol. I wrote a song about a
Place Where I Belong. 
Now I can complete 
My song. 

Have a Great Day. 

Dar 

Wela’lin,Ag Gesalul 
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Biografieën
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.

Darlene Gijuminag

“Mijn muziek gaat over het leven, Moeder Aarde. En Moeder Aarde en het leven 
gaat over mensen.” Singer-songwriter en percussioniste Darlene Gijuminag werd 
geboren op 11 oktober 1971 in Gesgapegiag. Ze beleefde een keerpunt in haar 
leven dat het begin zou markeren van haar diepe liefde voor muziek toen ze op ze-
venjarige leeftijd Buffy Sainte-Marie voor het eerst hoorde zingen. Muziek is een in-
tegraal onderdeel van de cultuur die ze geërfd heeft, en Darlene vindt het geweldig 
om de jeugd van haar gemeenschap te onderwijzen over de tradities en spiritualiteit 
die inherent zijn aan de Mi’kmaq cultuur. Ze is een fervent natuurliefhebber, met een 
band met de natuur die haar muziek voortdurend inspireert.

Hamin Honari

Hamin Honari is a Iraans-Canadese percussionist die zich gespecialiseerd heeft in de 
Perzische trommels Tombak & Daf. Hij heeft zich toegelegd op het aanpassen van 
zijn drumstijl en -techniek voor veel verschillende muziekgenres. Hij heeft opgetre-
den met het Dastan Ensemble, een van de bekendste Perzische klassieke muzieken-
sembles van Iran en heeft vele fantastische muzikanten en zangers begeleid, zoals 
Salar Aghili, Parissa, Hossein Omoumi, Hossein Behroozinia, Saeed Farajpouri, en 
Itamar Erez. Hamin geeft al meer dan 10 jaar les en is bezig met het creëren van zijn 
eigen cursussen voor Tombak en Daf.
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Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de 
stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden 
van buitenaf. 
Ze bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke 
kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. Ze hebben oog voor de artistieke 
productie in onze stad. Waar mogelijk ondersteunen ze lokale artistieke initiatieven 
of opkomend talent samen met hun lokale partners.
Cultuurcentrum Mechelen profileert zich met een gevarieerd tentoonstellingsaan-
bod. De tentoonstellingen zijn voornamelijk eigen producties, waar zoveel mogelijk 
in dialoog wordt gegaan met kunstenaars of partners. Dit resulteert in een eigen-
zinnig en uniek programma.
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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.


