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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
VR 29.04 – 20:15

Verdwijntijd 
een autobiografisch 

concert
Sofie Vanden Eynde

20 % verdwijnen
20 % tijd
20 % uitdoven
40 % luit en theorbe

LOCATIE

Cultuurcentrum Mechelen 

BEZETTING

IMAGO MUNDI
Sofie Vanden Eynde luit & 
theorbe
Annemarie Peeters tekst & 
dramaturgie
Katelijne Daemen stem 
(Nederlands gesproken)
Vladimir Gorlinsky soundscapes 
en compositie
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Programma
Robert de Visée (c.1655-1732/1733)
Prélude en la mineur
Chaconne en la mineur

John Dowland (1653-1626)
Lachrimae

Gregorio Huwet (voor 1550-1616)
Fantasie

Francesco da Milano (1497-1543)
Fantasia Nr. 42

Francesco da Milano (1497-1543)
Recercar Nr. 51 dal quarto tono

Luis de Narvaez (1490-1547)
Cancion del Emperador

Vladimir Gorlinsky (°1984)
Vanishing Point

Francesco da Milano (1497-1543)
Ricercar 34 La Compagna

John Dowland (1653-1626) 
A Fancy

François Couperin (1668-1733)
Les Sylvains
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Verdwijntijd
Verdwijntijd

Zou het mogelijk zijn om vanuit muziek iets te vertellen over de burn-out die haar in 
2016 vloerde? Aan die vraag ontsprong de voorstelling Verdwijntijd van luitiste Sofie 
Vanden Eynde. Haar persoonlijke verhaal werd de dragende lijn voor een uitdeinend 
contrapunt van stemmen. De eerste was die van schrijfster Annemarie Peeters.  

Annemarie Peeters: “Sofie legde haar instrument negen maanden aan de kant om 
te herstellen van een zware burn-out. Vijf jaar later ontstond de nood om terug te 
blikken. Zou het mogelijk zijn, vroeg ze zich af, om via de intense, gedeelde concen-
tratie tussen muzikant en luisteraar, gewaarwordingen aan te reiken van overprikke-
ling, contrast, overdaad, stilstand, leegte, schoonheid en beweging? Ik interviewde 
Sofie en schreef op basis daarvan een tekst die de drie fases van een burn-out 
weerspiegelt. De aanloop naar, de fase van totale stilstand tijdens en ten slotte ook 
de voorzichtige weg uit een burn-out. Onder haar persoonlijke verhaal schuilen er-
varingen die voor velen herkenbaar zijn: de hang naar efficiëntie, de abrupte hape-
ring, het twijfelende zoeken naar een nieuw evenwicht. Ook de vragen die Sofie zich 
stelt, over het verband tussen haar eigen, particuliere verhaal en de grote wereld die 
haar omringt, roepen brede herkenning op. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat bijna 
een half miljoen Belgen vandaag langdurig ziek is. Ruim een derde daarvan lijdt aan 
mentale gezondheidsproblemen. Het aantal langdurig zieken door depressie steeg 
tussen 2016 en 2020 met maar liefst 42 %. Het aantal burn-outs steeg met 33 %. 
Verdwijntijd zoekt naar de werkelijkheid achter die cijfers. Wat betekent het om te 
leven met psychische kwetsbaarheid?”

De tekst van Annemarie Peeters werd de ruggegraat van de voorstelling. Actrice 
Katelijne Damen leende er haar stem aan. Verdwijntijd klinkt daaroor als een soort 
luisterspel met live gespeelde muziek. Toch staat de muziek onverminderd op de 
eerste plaats. Als taal en uitdrukkingsvorm bij uitstek van het hoofdpersonage in het 
verhaal beweegt de muziek vanzelfsprekend mee met haar vertolkster. 

AP: “Sofie ging op zoek naar stukken uit het solo-repertoire voor luit die ze intuïtief 
associeerde met de verschillende fases uit de tekst. Soms koos ze voor de rijke, 
krachtige klank van de theorbe. Dan weer voor de fragiele, verstillende klank van 
de renaissanceluit. De muziek van John Dowland, bijvoorbeeld, put uit de typisch 
Engelse voorliefde voor melancholie. In de fantasias en ricercares van Francesco 
da Milano weerklinken niet alleen de heldere kleuren van de Italiaanse renaissance, 
maar ook het voortdurende zoeken naar een nieuw begin. Het Cancion del empera-
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dor van Luis de Narvaez is een bewerking voor luit van het beroemde chanson Mille 
Regretz van Josquin Desprez, een lied dat serene spijt ademt om alles wat niet is. 
In Les Sylvains van François Couperin ten slotte wisselt een terugkerend refrein af 
met contrasterende frases. Hoop, tederheid, opstand en aanvaarding geven zo het 
stokje aan elkaar door.”

Naast en tussen meesterwerken uit de renaissance en de barok klinkt nieuw werk van 
de Russische componist Vladimir Gorlinsky. “We wilden eigenlijk gewoon op avon-
tuur”, verklaart Annemarie Peeters lachend. De eigenzinnige muziek van Gorlinsky 
sprak hen aan, net als zijn voeling, als gitarist, met tokkelinstrumenten. Gorlinksy 
beet zich vast in het verhaal van de voorstelling en componeerde Vanishing Point, 
dat in het midden van de voorstelling te horen is, en de soundscapes die de muziek 
en de stem met elkaar verbinden.

Vladimir Gorlinsky: “De Renaissance muziek in de eerste helft van het concert on-
derzoekt stap voor stap de weg in de burn-out. Ze brengt de burn-out naar de 
oppervlakte. Mijn muziek moest een plaats krijgen naast die werken, als deel van 
één grote vorm. Mijn compositie komt op het diepste punt in het verhaal. De titel, 
Vanishing Point, is dezelfde als die van de voorstelling. Aansluitend bij de traagheid 
van dat punt in het verhaal gebruik ik heel trage tempi. Het stuk markeert ook het 
keerpunt in het concert: nadien klimmen de muziek en het gemoed terug uit het dal 
en is er weer ‘majeur’ te horen.” 

Het is toch vooral de poëtische kant van zijn werk die Gorlinsky zo goed laat passen 
bij Verdwijntijd – zijn belangstelling voor de kracht van verhalen, zijn eigen gevoelig-
heid voor menselijke verbinding en communicatie via kunst.

VG: “Ik weet hoe het is om als kunstenaar te werken vanuit, bijvoorbeeld, een his-
torisch verhaal. Maar deze compositie is anders: dit is het verhaal van een echte 
persoon en zij vertelde zelf het verhaal. Het is heel interessant om iets ‘echt’ te 
kunnen gebruiken als bron, háár verhaal en háár emotie. Daarnaast spelen ook de 
gevoelens mee die ik zelf heb bij Renaissance muziek, bij de luit en bij mijn eigen 
instrument, de gitaar. 
Ik heb natuurlijk mijn onderzoek gedaan, want het was essentieel om het verschil in 
klank te voelen tussen gitaar en luit. We hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, 
maar Sofie heeft me opnames van uitvoeringen bezorgd en heel veel gespeeld via 
Zoom. We hebben ook via Zoom gerepeteerd. Dat was tricky, maar we moesten nu 
eenmaal een oplossing vinden voor de afstand. Stap voor stap heb ik haar als uit-
voerder leren kennen, wat ze graag speelde, hoe ze speelde, wat ze zocht. Ik wilde 
een stuk maken dat dicht bij haar verhaal staat én bij haar als muzikant. Mijn stuk is 
in zekere zin een portret, mijn beeld van haar.” 
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Verdwijntijd groeide gaandeweg uit tot een project met veel gezichten. Kunstenares 
Emilie Lauwers werkte, als vierde stem in het contrapunt van Verdwijntijd, op basis 
van Annemaries tekst een reeks van ontroerende – en voor velen herkenbare – etsen 
uit. Tekst en beeld vormen samen een boek dat door uitgeverij Vrijdag werd uitge-
bracht. Speciaal voor Lunalia zet Sofie echter nog één stap verder. In een vijftien uur 
durende performance, van zonsopgang tot zonsondergang, gaat ze op zoek naar de 
mechanismen die tot een burn-out leiden. Wanneer begint een burn-out? En hoe? 
Wat verandert er gaandeweg in je relatie tot de tijd? En tot de stilte? Vijftien uur lang 
verblijft ze in in de Sint-Romboutskathedraal, waar ze speelt, eet en rust. De muziek 
van Gorlinsky ritmeert de dag. Het publiek loopt vrij in en uit om een korter of langer 
gedeelte van de weg mee af te leggen en mee te reflecteren. Wat als de maatslag 
van het leven hapert? Tijdens de performance accentueren drie beelden van Emilie 
Lauwers als levensgrote decorstukken de ankerpunten van Sofie’s relaas: het mo-
ment waarop ze het koud kreeg, het ogenblik waarop ze het weer warm kreeg en 
het doolhof tussenin. Maar er is meer: achterin het koor vormt de ruimere reeks il-
lustraties van Emilie een rondgang, die de bezoeker statie per statie meevoert in het 
universele verhaal. De persoon wordt er een personage, een archetype misschien, 
een tijdloze mens onderweg.   

Rebecca Diependaele, in samenwerking met Annemarie Peeters (interview via e-
mail en stemberichten, 19-25 maart 2022) en Vladimir Gorlinsky (interview via Face-
book Messenger, stemberichten in Dropbox en WhatsApp, door de mazen van de 
censuur, 15 maart – 2 april 2022).
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Biografieën 
Sofie Vanden Eynde 
Sofie Vanden Eynde begon op jonge leeftijd gitaar te spelen. Haar sterke interesse 
in de muziek van de renaissance en de barok deed haar beslissen om definitief over 
te schakelen op de luit en de theorbe. In 2002 behaalde Sofie haar Meesterdiploma 
aan het conservatorium van Gent, waar ze studeerde bij Philippe Malfeyt. Ze zette 
dan haar studies verder aan het befaamde instituut voor Oude Muziek “Schola Can-
torum Basiliensis” in Zwitserland. Hopkinson Smith was daar haar leraar. Sofie ver-
wierf een internationale reputatie als specialiste voor historische tokkelinstrumenten. 
Ze treedt op met Il Gardellino, Apotheosis, Apsara, het Hathor Consort, A Nocte 
Temporis, in duo met Romina Lischka, Emma Kirkby, Lieselot De Wilde, Deborah 
Cachet,... In 2012 richtte Sofie IMAGO MUNDI VZW op, een ontmoetingsplaats 
voor oude en nieuwe muziek, voor westerse en oosterse muziek, voor verschillende 
artistieke disciplines. DIVINE MADNESS is hun eerste productie en kon zowel in het 
binnen- als het buitenland op veel bijval rekenen. In My End is My Beginning, een 
voorstelling rond de fascinerende figuur van Mary Stuart werd in 2018 gecreëerd op 
Operadagen Rotterdam en kreeg lovende recensies. Tijdens het seizoen 2019-2020 
werkte Sofie aan MURMURING MUSES AND WHISPERING JINN, een ontmoeting 
tussen haar luiten, de oud van Saad Mahmood Jawad en de poëzie van o.a. Mahm-
oud Jaber. Daarnaast ontwikkelde ze het alternatieve kerstprogramma EEN NIEUWE 
ADVENT, een programma dat vooral de melancholische kant van de zaak belicht. 
Momenteel staan fascinerende projecten rond burn-out (VERDWIJNTIJD) en des-
tructie en wederopbouw (T.E.N.E.B.R.A.E.) in de steigers. In de voorbije jaren was 
Sofie te horen in verscheidene nationale en internationale concerthuizen en festivals 
(Styriarte, Valletta Baroque, Oude Muziek Festival Utrecht, MA-Festival, Festival van 
Vlaanderen Mechelen, Händel Festival, BOZAR, AMUZ, Concertgebouw Brugge, 
Wigmore Hall, Kasteelconcerten, ALBA NOVA, de Grote Post, ’t Schaliken, Ope-
radagen Rotterdam, Miry, museum Vleeshuis, MUBAFA, Dublin National Concert 
Hall, ...) Ze nam CD’s op voor de labels Paraty, CORO, RAMEE, K617, Fuga Libera, 
Cyprès, Aeolus, Ricercar en Phaedra. 

Annemarie Peeters 
Annemarie Peeters schrijft. Haar eerste roman Ook bomen slapen verscheen in 2018 
bij uitgeverij Vrijdag en werd op gunstige kritieken onthaald. Columns en kortverha-
len verschenen in onder andere De Standaard, Stemband, Verzin en Kluger Hans. In 
2019 maakte zij samen met Nadar de kindervoorstelling ‘Dubbelgangers’ (première 
Concertgebouw Brugge) en samen met stemkunstenares Maja Jantar en zangeres 
Elise Caluwaerts de poëtische performance ‘Ook bomen slapen’ (30CC, De Bijloke). 
Daarnaast is ze muziekjournalist voor De Standaard, dramaturg en copywriter. Ze 
werkt samen met onder andere het Concertgebouw Brugge, Symfonieorkest Vlaan-
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deren, Nadar, Musica, Klara, Festival Van Vlaanderen Mechelen, B- Five, Muziekcen-
trum De Bijloke en Imago Mundi. band met de natuur die haar muziek voortdurend 
inspireert.

Vladimir Gorlinsky 
Vladimir Gorlinsky is componist, improvisator en auteur van ruimtelijke composities 
en geluidsinstallaties. Hij studeerde af aan het Conservatorium van Moskou (prof. 
Vladimir Tarnopolski) en na zijn afstuderen doceerde hij aan de afdeling heden-
daagse muziek. Hij volgde masterclasses bij B.Furrer, P.Ablinger, B.Ferneyhough, 
R.Cendo, Ph.Leroux, G.Aperghis, etc. Vladimir is laureaat van verschillende inter-
nationale wedstrijden: Alfred Schnittke-wedstrijd (Moskou, 2002), Pyotr Jurgenson- 
wedstrijd (Moskou, 2007), ‘Pythian Games’ (St. Petersburg, 2008), Rostrum-wedstrijd 
(Dublin, Ierland, 2008), Youtube Orchestra Competition Award (Moskou, 2010), Im-
puls Academy (Graz, Oostenrijk, 2011), de wedstrijd ‘Open Space’ (Moskou, 2015). 

Jo Thielemans  
Jo Thielemans haalde in het begin van de eeuw een licentiaat in de Wijsbegeerte 
aan de KULeuven en een diploma Sound Engineer aan SAE Institute Bruxelles. Hij 
werkte als klankman voor hedendaags klassieke ensembles (bv. Blindman), klankont-
werper en/of -technieker voor theatervoorstellingen (Bronks Jeugdtheater, Muziek-
theater Transparant, Tuning People, Jan Fabre, Damaged Good,...), opnametech-
nicus/producer voor klassieke en andere muziek (Jon Birdsong, Onze Rijkdom,...), 
gitarist en klankjesman,... Zijn huidige project is een electronica samenwerking met 
pianist Anthony Romaniuk. Zijn muzikale esthetiek schippert tussen Tom Waits, Four 
Tet en Brian Eno. 

Katelijne Damen   
Katelijne Damen is een Vlaamse theater- en filmactrice, regisseuse, schrijfster en 
kostuumontwerpster. Katelijne Damen studeerde theater aan het Conservatorium 
van Antwerpen onder leiding van Dora Van Der Groen.
Ze werkte samen met regisseurs als Ivo van Hove, Luk Perceval en Guy Cassiers en 
speelde bij o.a.: Blauwe Maandag Compagnie, Het Zuidelijk Toneel, Compagnie De 
Koe, Ro Theater, Toneelhuis. Ze was de bezieler, tekstschrijver en regisseuse van het 
gezelschap ‘Drie Vingers’. Tot 2018 speelde ze als actrice in vast dienstverband in 
het ensemble van het Toneelhuis. Momenteel werkt ze als freelancer. 

Ze was te bekijken in o.a. de televisieseries: Kijk eens op de doos, Moeder, waarom 
leven wij?, Terug naar Oosterdonk, Koning van de Wereld, De Smaak van De Keyser 
en De Ridder, de miniserie Generatie B, De Luizenmoeder (Juf Chantal). Ze speelde 
o.a. in films: “Girl”, “De Patrick”, “Rosie en Moussa”, “Noordzee Texas”. 
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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.


