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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 30.04 –
van zonsopgang 
(06u18)
tot zonsondergang 
(21u02)

Verdwijntijd 
de performance
Sofie Vanden Eynde

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

LOCATIE

Sint-Romboutskathedraal

BEZETTING

Sofie Vanden Eynde luit & 
theorbe
Vladimir Gorlinsky soundscapes 
en compositie
Emilie Lauwers illustraties
Annemarie Peeters tekst & 
dramaturgie
Caroline Daish stem
Jo Thielemans sound design

Vrije toegang, zonder inschrijving
Van zonsopgang (06.18u) tot zonsondergang (21.02u)

Luitiste Sofie Vanden Eynde nodigt je uit om een korter of 
langer gedeelte van de weg mee af te leggen en mee te 
reflecteren tijdens haar performance over burn-out in de 

Sint-Romboutskathedraal. 

En er is meer: achterin het hoogkoor vormt de ruimere 
reeks etsen van kunstenares Emilie Lauwers een rondgang, 
die je statie per statie meevoert in het universele verhaal.
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We must love one another or die.

W.H. Auden
(uit: 1 September 1939)

 
I many times thought Peace had come
When Peace was far away –
As Wrecked Men – deem they sight the Land – 
At Centre of the Sea –

And struggle slacker – but to prove
As hopelessly as I – 
How many the fictitious Shores – 
Before the Harbor be – 

Emily Dickinson
(Vert.: Peter Verstegen)

In november 2016 viel het drukke leven van luitspeelster Sofie Vanden Eynde stil. 
Een burnout hield haar meer dan negen maanden aan de kant. Haar luit zweeg. 
Vooraleer ze écht hersteld was duurde het nog eens meer dan een jaar. En de vraag 
bleef: kan je echt volledig herstellen? Hoe kan je er zeker van zijn dat dit niet nog 
eens gebeurt? In 2021 creëerde Sofie samen met componist Vladimir Gorlinksy en 
schrijfster Annemarie Peeters Verdwijntijd: een multidisciplinair recital met tekst, luit-
muziek en soundscapes gebaseerd op Sofies ervaringen. Een boek was de volgende 
stap. Kunstenares Emilie Lauwers creëerde op basis van Annemaries tekst een reeks 
etsen die op zoek gaan naar de universele aspecten van een burnout. Haar teke-
ningen schetsen een diepmenselijk verhaal van transformatie: van vallen, nog eens 
vallen, alsmaar blijven vallen en – pas na lange tijd – weer opstaan. Maar dan anders. 

Ik dacht zo vaak dat Vrede kwam
Waar Vrede verre bleef –
Als Wie na Schipbreuk – meent dat hij
Land ziet – Midden op Zee – 

Zijn strijd verflauwt – en hij bewijst
Slechts hopeloos als ik – 
Hoeveel denkbeeldig Strand er is – 
Dat voor de Haven ligt –  
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Met Verdwijntijd, de performance gaat Sofie vandaag nog een stap verder. In een 
vijftien-uur-durend optreden, van zonsopgang (06.18u) tot zonsondergang (21.02u), 
gaat ze op zoek naar de mechanismen die tot een burnout leiden. Wanneer begint 
een burnout? Wat verandert er gaandeweg in je relatie tot de tijd? En tot de stilte? 
Wanneer worden de schaduwen van je nachtelijke dromen het zwijgen opgelegd? 
En wat gebeurt er met je waarneming: van je omgeving, van de natuur, van de men-
sen rondom je? Welke rol speelt de buitenwereld in dit hele proces? En hoe komt 
het dat je op een bepaald moment onherroepelijk alleen komt te staan? Als een 
kleine, altijd aanwezige god in een hyperefficiënt universum van regels en klokken? 

Al spelende probeert Sofie te achterhalen waarom ze ooit zo ver is gegaan, als een 
oud ritueel dat oproept wat het probeert te verdrijven. Een bezwering misschien 
zelfs, van de verwoestende krachten die in de ziel huizen. In de late namiddag be-
reikt haar spel een breekpunt. Wat daarna komt is een vraagteken. 

Vrede? 

Iedere luisteraar is vrij om kort, of lang, deel uit te maken van dit ritueel – als onder-
zoeker, toeschouwer, supporter, trooster, deelnemer. Vijftien Mechelaars nemen om 
het uur het woord en formuleren een antwoord op een van de volgende vragen: wat 
als de maatslag van het leven hapert? Wat als we stilvallen? Is vallen een vorm van 
verzet? En stilte?

Componist Vladimir Gorlinksy creëerde voor deze performance vijftien uur sounds-
capes die de Sint-Romboutskathedraal vanuit verschillende hoeken inpalmen. Vla-
dimir baseerde zich voor de soundscapes op klanken van Sofies luit, die hij telkens 
als door een auditieve microscoop uitvergrootte tot in de kleinste details. Voor Sofie 
werkte hij allerlei rituele ‘speel-instructies’ uit die haar doorheen vijftien uur muziek 
loodsen. Achter Sofie kijken drie beelden van Emilie Lauwers mee de kerk in. In 
het hoogkoor van de Sint-Romboutskathedraal kan de bezoeker de volledige reeks 
etsen van Emilie ontdekken, in een rondgang die de seizoenen van een burnout 
volgt. Van herfst, naar winter, naar lente: van neergang, naar slaap, naar nieuw le-
ven. Aan de schrijftafel kan iedere bezoeker zijn of haar eigen gedachten op papier 
zetten over stilvallen en weer opstaan, haperen en vloeien. Die teksten worden op 
hun beurt deel van de Verdwijntijd-installatie die in het najaar op reis gaat door 
Vlaanderen. 
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Biografieën
Vladimir Gorlinsky 
Vladimir Gorlinsky (1984, Moskou) is componist, improvisator en auteur van ruim-
telijke composities en geluidsinstallaties. Hij studeerde af aan het Conservatorium 
van Moskou (prof. Vladimir Tarnopolski), en na zijn afstuderen gaf hij les aan de 
afdeling hedendaagse muziek. Hij volgde masterclasses bij B.Furrer, P.Ablinger, 
B.Ferneyhough, R.Cendo, Ph.Leroux, G.Aperghis, enz. Vladimir is laureaat van ver-
schillende internationale concoursen: Alfred Schnittke concours (Moskou, 2002), 
Pyotr Jurgenson concours (Moskou, 2007), ‘Pythian Games’ (St. Petersburg, 2008), 
Rostrum concours (Dublin, Ierland, 2008), Youtube orchestra competition Award 
(Moskou, 2010), Impuls Academy (Graz, Oostenrijk, 2011), het concours ‘Open 
Space’ (Moskou, 2015). In 2021 won Vladimir een prijs ‘Russische muziek 2.1’, en 
componeerde hij het stuk ‘Terracotta’. voor een groot orkest. Zijn werken zijn uit-
gevoerd door ensembles en solisten zoals Klangforum Wien (Oostenrijk), ensemble 
Modern, KNM (Duitsland), Nikel (Israël), Nadar, Nemo ensemble (België), Vertixe 
Sonora (Spanje), KontraTrio (Zwitserland), Insomnio, Ereprijs (Nederland), Nostri 
Temporis (Oekraïne), eNsemble, NoName, MCME, Studio for New Music (Rusland), 
trompettist Marko Blaauw (Nederland), countertenor Javier Hagen (Zwitserland), pi-
aniste Małgorzata Walentynowicz (Polen), luitiste Sofie Vanden Eynde (België), Aca-
demieorkest Sint-Niklaas (België), staatssymfonieorkest ‘Novaya Rossiya’, Russisch 
Nationaal Orkest (dirigent Theodor Currentzis).

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 Ärt House 17, B-Five, het Hathor Consort, A Nocte Temporis, Vox 
Luminis, la Grande Chapelle, in duo met 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. Recent nog werd MURMU-
RING MUSES AND WHISPERING JINN, een ontmoeting tussen haar luiten, de oud 
van Saad Mahmood Jawad en de poëzie van o.a. Mahmoud Jaber. hernomen. Dit 
seizoen gingen fascinerende projecten rond burn-out (VERDWIJNTIJD) en destruc-
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tie en renaissance (T.E.N.E.B.R.A.E.) in première. In de voorbije jaren was Sofie te ho-
ren in verscheidene nationale en internationale concerthuizen en festivals (Styriarte, 
Valletta Baroque, Oude Muziek Festival Utrecht, MAFestival, Festival van Vlaanderen 
Mechelen, Händel Festival, BOZAR, Wiener Konzerthaus, AMUZ, Concertgebouw 
Brugge, Wigmore Hall, Kasteelconcerten, ALBA NOVA, de Grote Post, ’t Schali-
ken, Operadagen 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. 

Emilie Lauwers  
Emilie Lauwers studeerde grafische vormgeving / typografie in Gent. Sinds 2018 is 
ze de vaste vormgever van Festival van Vlaanderen Mechelen, waar ze alle drukwerk 
en campagnebeelden voor Lunalia en Musica Divina ontwerpt. Recent maakte ze 
de nieuwe huisstijl voor het Duitse Pückler Karawane. Tekenen is haar eerste pas-
sie. Ze illustreerde kinderboeken voor allerlei uitgeverijen, visualiseerde Le Bestiaire 
Van Apollinaire voor het Roeland Hendrickxs ensemble en maakte een reeks grote 
houtskooltekeningen voor Pergolesi’s Stabat Mater. Ze tekent live tijdens de theater-
voorstelling Wolf. Haar persoonlijk werk, etsen en tekeningen, werden o.a. gepubli-
ceerd in het boek Sketchbook, dat ze in 2019 uitgaf in eigen beheer. Nu en dan laat 
ze de kleine formaten achter zich om installaties of videoprojecties te maken. Eerder 
dit jaar ontwierp ze de video-scenografie voor Vox Luminis’ Fairy Queen, met een 
première in Palau de la Musica, Barcelona. Emilie tekende decors en kostuums voor 
operavoorstellingen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Kroatië. In 
België werkte ze als scenograaf o.a. voor De Vlaamse Opera, Het Paleis en De Munt. 
In 2019 maakte ze La Princesse Arabe voor L’Opéra national du Rhin in Strasbourg.
De laatste jaren concentreert ze zich vaker op sociale of educatieve projecten. Naast 
haar coachings en workshops met kinderen en jongeren in allerlei contexten geeft ze 
sinds 2020 les in de animatiefilmafdeling van het RITCS in Brussel.

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-
deren, Nadar, Musica, Klara, Festival Van Vlaanderen Mechelen/Kempen, B- Five, 
Muziekcentrum De Bijloke en Imago Mundi. 
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Sint-Romboutskathedraal

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 adem-
benemend. 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.

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. 



7

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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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.


