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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 27.04 – 20:30

Volle maan
muziek
Openingsconcert

50% volle maan
25% feest
20% toverzang
5% Buenos Aires

LOCATIE

Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk 

BEZETTING

MAANMUSICI

Reinoud Van Mechelen, tenor 
(voice in residence 
LUNALIA 2019)
Lore Binon, sopraan
Karima el Fillali, zang
Jamil al Asadi, qanun
Gabriel Rivano, bandoneon

CELLO-OCTET

o.l.v. Benjamin Glorieux 
met: Liesemarie Beelaerts, 
Corentin Dellicour, Benjamin 
Glorieux, Yasmijn Lootens, 
Pieter Matthynssens, 
Annemarie Osborne, Hanna 
Kölbel, Seraphine Stragier

Wim Pelgrims, grote trom

A NOCTE TEMPORIS 

met: Anna Besson, traverso
Annelies Decock, viool
Ortwin Lowyck, viool
Benjamin Lescoat, altviool
Ronan Kernoa, cello
Marc Meisel, orgel

In een regie van Maja Jantar
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Programma
Wallada bint al-Mustakfi
Taraqqab idha janna l-zalamu ziyarati 

Arvo Pärt 
Fratres

Johann Sebastian Bach 
Ich habe genug, BWV 82
Aria: Ich habe genug

Astor Piazzolla 
Adios Nonino

Mohammed Abdel Wahab
Ya Jarat al-Wadi 

Johann Sebastian Bach
Ich habe genug, BWV 82
Recitatief: Ich habe genug
Aria: Schlummert ein, ihr matten Augen

Astor Piazzolla, arr. Gabriel Rivano
Oblivion

Johann Sebastian Bach
Ich habe genug, BWV 82
Recitatief: Mein Gott! Wenn kömmt das schöne: Nun!
Aria: Ich freue mich auf meinen Tod

Heitor Villa-Lobos
Bachianas Brasileiras nr. 5 

Na het concert kan u genieten van een gratis receptie in de Onze-Lieve-Vrouw 
over de Dijlekerk met bijzondere dank aan Arco. 
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Inleiding
´Je weet dat ik de Maan der Hemelen ben`, schrijft prinses Wallada bint al-Mustakfi 
in één van haar gedichten. Deze dochter van Mohammed III van Cordoba, één van 
de laatste kaliefen der Umayyaden, was de enige erfgenaam na de dood van haar 
vader. Met deze rijkdom opende ze onder andere een school voor poëzie en kunst 
die enkel voor vrouwen toegankelijk was. Zowel voor nobelen als voor haar eigen 
slaven. Deze blonde en blauwogige dichteres was volgens de overlevering bloed-
mooi, erg intelligent en bijzonder trots. 
Het volle maan concert 2019 opent met haar gedicht Taraqqab idha janna l-zalamu 
ziyarati. 

 Plan me te bezoeken als de nacht valt
 Want ik meen dat geheimen dan het best bewaard blijven
 Zonder liefde voor jou valt het licht uit de hemel,
 houdt de zon op met schijnen, komt de maan niet meer op
 noch beginnen de sterren aan hun nachtelijke reis.

Het gedicht is in zogenaamd tawil metrum en is gericht aan de liefde van haar leven, 
Ibn Zaydun. Deze liefde moest om politieke redenen geheim blijven. 
We laten de maan echter opkomen, we bezoeken Wallada in het geheim van de 
nacht. Het feest voor vijftig jaar Festival van Vlaanderen in Mechelen start met twee 
sterke vrouwen, de dichteres uit de 11de eeuw en de zangeres uit de 21ste eeuw. 

Ook Arvo Pärt weet een maximum te bereiken met een minimum aan middelen. Zijn 
Fratres (Broeders) werd al gebruikt in meer dan een dozijn films en weet een groot 
publiek te verstillen. Het werk uit 1977 is van een ontwapenende eenvoud: een paar 
akkoordsequenties worden afgewisseld door een percussief motief. De bezetting is 
vrij te bepalen. In dit geval spelen acht celli aangevuld door een extra grote trom. 
Het werk wordt door de wisselwerking tussen actie en zoektocht naar verstilling 
onder andere geduidt als een worsteling tussen het moment en het eeuwige. Dat 
brengt ons bij het kernstuk van het volle maan concert 2019:
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Ich habe genung van Johann Sebastian Bach is één van de meest geliefde cantates 
van de grootmeester. Het is een ‚Kantate zum Fest Mariae Reinigung‘, ter ere van 
een hoogdag die ten tijde van Bach nog uitbundig gevierd werd, maar nu in de ver-
getelheid geraakt is. In een kerk als Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is de thematiek 
echter bijzonder toepasselijk. Het gaat uit van het Evangelie volgens Lucas waarin 
Simeon in de tempel kind Jezus erkent als Heiland en in dit licht vredevol afscheid 
neemt van het aardse leven. „Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede 
gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt 
bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.“ De 
titel van de cantate kan dus gelezen worden als ‚mijn leven is voltooid‘. Vanuit die 
gedachte werd door een onbekende dichter de tekst vervaardigd die Bach als basis 
diende.

A nocte temporis brengt het werk in de versie uit 1735 in mi klein voor fluit en so-
praan, hier met tenor. De eerste versie, met hobo, dateert van 1727. Het drieluik 
wordt tijdens het volle maan concert ook effectief in drie luiken gebracht, symme-
trisch verdeeld over het programma.

De tekst van de eerste aria gaat als volgt:

 Ik heb genoeg (mijn leven is voltooid)
 Ik heb de Heiland, de hoop der vromen, in mijn begerige armen genomen
 Ik heb Hem gezien, mijn geloof heeft Jezus aan mijn hart gedrukt
 Nu wens ik enkel nog vreugdevol heen te gaan
 Ik heb genoeg (mijn leven is voltooid)

Ook Astor Piazzolla neemt afscheid in Adios Nonino, zijn wellicht beroemdste com-
positie. Hij schreef het in 1959 na het heengaan van zijn papa, Vincente ´Nonino` 
Piazzolla. Het is gebaseerd op eerder werk, Nonino, dat ook voor zijn vader ge-
schreven werd. Gabriel Rivano ademt de ziel van dit werk. Van zijn grootvader, de 
befaamde Adolfo Perez „Pocholo“, erfde hij zijn bandoneon dat dateert van de 
jaren `20 van de twintigste eeuw.

De nostalgie, de herinnering staat ook centraal in het gedicht Ya Jarat al-Wadi van 
Ahmad Shawqy dat getoonzet werd door Mohammed Abdel Wahab. De herinne-
ring aan een vervulde liefde, aan het spreken in de taal van de liefde waardoor het 
heden, verleden en toekomst samenvalt.
De Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab schreef onder an-
dere tien stukken voor de befaamde Umm Kulthum en werd zelf beroemd door zijn 
verschijnen in diverse films en doordat hij de volksliederen voor onder andere Libië 
en de Verenigde Arabische Emiraten vervaardigde.
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Het verenigd worden in liefde, zij het in dit geval van goddelijke aard, brengt ons tot 
het tweede deel van Ich habe genung. 

 Recitatief:
 Ik heb genoeg (mijn leven is voltooid)
 Mijn troost is dat Jezus en ik één mogen zijn
 In het geloof zie ik met Simeon de vreugde van het leven
 Laat ons deze man prijzen
 Ach, mag de Heer mij van de ketenen bevrijden
 Mag mijn afscheid komen. Ik zeg u wereld
 Ik heb genoeg (mijn leven is voltooid)

 Aria:
 Sluimer zacht, matte ogen, val zacht en zalig dicht
 Wereld, ik blijf hier niet meer, ik neem niet meer deel aan wat je doet,
 mijn ziel is bereid
 Sluimer zacht, matte ogen, val zacht en zalig dicht

Het sluimeren gaat verder via Oblivion, een langzame tango van Astor Piazzolla uit 
1972. Bach brengt ons met het derde deel van Ich habe genung weer uit de sluimer-
toestand. De vreugdeuitbarsting tegenover een nakend heengaan valt in de context 
van een voltooid leven te plaatsen.

 Recitatief:
 Mijn God, wanneer komt het schone heengaan? Laat me in vrede vertrek- 
 ken en in de koele aarde in je schoot rusten. Het vaarwel is uitgesproken.  
 Wereld, goedenacht!

 Aria:
 Ik verheug me op mijn dood. Ach was het al maar zover.
 Dan ben ik verlost van alle lijden op deze wereld.
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Van het muzikale universum van Johann Sebastian Bach naar de Bachianas Brasi-
leiras van Heitor Villa-Lobos is het zoals de titel al laat vermoeden maar een kleine 
stap. Villa-Lobos had ontdekt dat de bands op de straten van Rio zonder probleem 
konden wisselen tussen de folkloremuziek uit Brazilië en de muziek van vader Bach. 
Dit heeft Villa-Lobos verwerkt in de cyclus van negen composities die de Bachianas 
Brasileiras zouden worden. Het vijfde deel voor celli en sopraan is het meest beken-
de uit de reeks. Het begint met een lange vocalise waarbij de celli een passacaglia 
spelen. In het middendeel wordt een gedicht van Ruth Corêa getoonzet waarin de 
maan en de weemoed centraal staat. Het werk eindigt met een vocalise met geslo-
ten mond, een zoemen op de klank M, the Sound of M, het festivalmotto van Lunalia 
2019 in diens meest pure vorm!

 Avond. Een rozige, langzame en doorzichtige wolk
 Omarmt de hemel dromerig en wondermooi
 De maan verschijnt zoet aan de horizon,
 De late namiddag opsmukkend zoals een dame
 die zich haast en opmaakt
 met een smachtende ziel om betoverd te worden.
 Laat de Natuur zingen tot de Hemelen en tot de Aarde
 De vogels worden stil in het zuchten van de maan
 en de zee reflecteert haar grootse schijn
 Zacht ontwaakt de schitterende maan
 Het wrede gemis dat lacht en huilt
 Avond. Een rozige, langzame en doorzichtige wolk
 Omarmt de hemel dromerig en wondermooi

In de (licht)regie van Maja Jantar ontwaakt Lunalia 2019 net zo zacht als de maan in 
het gedicht van Ruth Corêa. Met drie podia en een overkoepelende concertstruc-
tuur in de vorm van een maancyclus wordt door de diverse bewegingen in de ruimte 
het oneindigheidssymbool gevormd. Of eerder nog de rune dagaz uit het Noorse 
alfabet: de dageraad. Het herinnert er ons aan dat dat wat eeuwig lijkt ook eindigt, 
dat ook de eeuwige nacht het morgenrood in zich draagt. Een waarschuwing, een 
herinnering, een bezwering, een belofte.

Jelle Dierickx 
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Het Volle Maan Concert 2019 wordt opgedragen aan Margaret Hamilton. Zonder 
deze bijzondere dame was er vijftig jaar geleden geen man op de maan geweest.
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Biografieën
Maja Jantar

Maja Jantar is een meertalige ‘polysonische’ stemartieste en regisseur uit Gent. Haar 
werkveld reikt van performance, muziek en poëzie tot beeldende kunst. 
Van 2001 tot op heden regisseerde Jantar meer dan tien opera’s, waaronder Monte-
verdi’s Incoronatione di Poppea, Sciarrino’s Infinito Nero, Humperdinck’s Hänsel und 
Gretel en Bernsteins West Side Story, en maakte verschillende theaterperformances. 
Als mede-oprichter van de poëziegroep Krikri (www.krikri.be) gaf ze performances in 
heel Europa en experimenteert ze al sinds 1996 met poëtische geluiden. 
Hiervoor werkt ze samen met artiesten uit diverse disciplines, zoals Vincent Tho-
lomé, Angela Rawlings (poëzie), regisseur Ewout D’Hoore en beeldend kunstena-
res Hallveig Ágústsdóttir. Haar visuele poëzie is al in verschillende gerenommeerde 
publicaties verschenen, zoals in Zieteratuur (Nederland), en haar beeldende werk 
getoond in verschillende tentoonstellingen zoals  Art Book Fair en kunstencentra 
zoals Wiels in Brussel, SecondRoom in Gent, op Été 78 in Brussel en Les Abattoirs de 
Bomel in Namen. De afgelopen vier jaar werkte ze samen met het Symfonie Orkest 
Vlaanderen om nieuwe concepten te creëren voor hun familieconcerten in de Singel, 
Concertgebouw Brugge en De Bijloke. Momenteel werkt ze ook aan de release van 
haar solo album reAd.

Reinoud van Mechelen

Reinoud Van Mechelen behaalde in 2012 zijn Master diploma op het Koninklijk Con-
servatorium van Brussel. In 2017 werd hij bekroond met de prestigieuze Caecilia 
Prijs als Jonge Musicus van het Jaar van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. 
Een erkenning vanuit het ‘thuisland’ voor een artiest die vanaf de start van zijn car-
rière op internationale podia te zien was. In 2011 maakte hij al deel uit van le Jardin 
des Voix, de academie voor jonge solisten van les Arts Florissants onder leiding van 
William Christie en Paul Agnew. Sindsdien was hij als solist te beluisteren tijdens 
tal van (inter)nationale festivals en was hij te gast in een aantal van de belangrijkste 
concerthallen ter wereld waaronder het Lincoln Center, het Bolchoï theater, de Royal 
Albert Hall, het Barbican Center en de Opéra Comique in Parijs. Zijn interpretaties 
van de titelrollen van Rameau’s Dardanusen Zoroastre maakten de operawereld op 
hem opmerkzaam. In 16-17 maakte hij zijn debuut in de opera van Zürich als Jason 
in Charpentier’s Médée onder leiding van William Christie. Naast vele andere op-
tredens, voegde hij nieuwe (concert)rollen toe aan zijn repertoire: Belmonte (Die 
Entführung aus dem Serail) en Gérald (Lakmé). Hij bracht ook de titelrol in Rameau’s 
Pygmalionin de Opéravan Dijon, om vervolgens zijn debuut te maken in De Munt en 
de Staatsoper Unter den Linden Berlin.
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Anna Besson 

Als laureate van de Fondation Cziffra, is Anna Besson als muzikante gekend om 
haar meesterschap over de moderne fluit én de traverso. Ze interpreteert veelzij-
dige en divers repertoire met de juiste codes en technieken, van muziek van het 
einde van de 17de eeuw tot hedendaagse creaties. 

Besson wordt regelmatig uitgenodigd om te spelen in de Opéra van Parijs en in 
kamermuziekensembles en bouwt tegelijkertijd een carrière uit als barokfluitiste in 
de schoot van prestigieuze ensembles als Le Concert Spirituel, Les Arts florissants, 
La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Insula Orchestra, Le Concert d’Astrée, La 
Chambre Philharmonique, en met het kwartet Nevermind. 

Als stichtend lid van het ensemble a nocte temporis poogt ze luister te geven aan 
het repertoire voor tenor en fluit uit de 18e en 19e eeuw. De twee opnames (« 
Erbarme dich » 2016 en « Clérambault, cantates françaises » 2018) werden 
bewierrookt door de pers en ontvingen o.a. twee CHOC de Classica, vijf Diapa-
sons en de Caecilia Prijs. 

Haar discografie als soliste omvat onder andere het dubbelconcerto van Telemann 
voor traverso en blokfluit met Erik Bosgraaf and friends (Brilliant Classics, 2016), 
het concerto voor traverso in ré groot van Molter met Die Kölner Akademie (CPO, 
2018), de Quatuors Parisiens van Telemann met Nevermind (Alpha Classics, 2017),  
« L’Horloge et l’âbime », creatie van Fabien Touchard (Hortus, 2018). 

Niet enkel wordt Anna uitgenodigd in prestigieuze zalen en festivals als Opéra 
Garnier et Bastille, Philharmonie de Paris, Elbphilharmonie, Barbican Center, 
Théâtre des Champs-Elysées, Boston Early Music Festival, Utrecht Early Music 
Festival, MA Festival Brugge, Salzburger Festspiele, Royaumont, Via Staelle, Fes-
tival Mezzo, etc., ze geeft ook regelmatig masterclasses en recitals in Frankrijk en 
daarbuiten.

A nocte temporis

“a nocte temporis”: de Latijnse vertaling van het Franse “depuis la nuit des temps”, 
wat zoveel wil zeggen als “sinds mensenheugenis”. Een knipoog naar het verleden, 
naar wat verandert, maar vooral ook naar wat onveranderd is gebleven.

Na heel wat jaren actief te zijn geweest als solist met dirigenten zoals William Chris-
tie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, Christophe Rousset en vele anderen richt 
Reinoud Van Mechelen in 2016 zijn eigen ensemble op. 
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Doel daarbij is om historisch geïnformeerde muziek te brengen maar ook om een zo 
groot mogelijk publiek emotioneel te raken.

Samen met musici die dezelfde passie delen vormt hij a nocte temporis. De twee 
cd’s die het ensemble al opnam (‘Erbarme dich’ – airs van JS Bach voor tenor en 
fluit (2016) en ‘Clérambault, cantates françaises’ (2018) Alpha Classics) ontvingen 
lovende recensies én verzamelden heel wat prijzen (o.a. twee CHOC van Classica, 
vijf Diapasons, een Diapason d’Or én een Caecilia prijs voor beste opname).

Na een mooie tournee met het Bach programma in 2017 - met concerten in War-
schau, Amsterdam, Brussel, Parijs en Pavia - ging het ensemble verder op zijn veel-
belovende traject in 2018 en werd het uitgenodigd op prestigieuze plaatsen als 
Festival Radio France (Montpellier), MA festival (Brugge), Bozar (Brussel), de 
Chapelle Royale du Château de Versailles en AMUZ waar a nocte temporis zich voor 
het eerst als barokorkest presenteerde in het programma Dumesny –haute contre 
de Lully.

In februari 2019 bracht het ensemble al zijn derde cd uit met The Dubhlinn Gardens.

Karima el Fillali

Karima el Fillali werd geboren in het Westland als kind van een Nederlandse 
domineesdochter en een Marokkaanse vader. 
Tussen de bloemen- en tomaten-kassen groeide ze op met fantasievolle verhalen 
die zich afspeelden in de uitgestrektheid van noordelijke zeeën en zuidelijke woes-
tijnen. Haar ouders lieten haar klassieke zang, gitaar en piano studeren. Tevergeefs, 
op latere leeftijd kreeg ze alsnog spijt. Ze vloog naar Marokko, nam les in Arabisch 
en ging in de leer bij een sufizanger. Terug in Nederland schitterde ze als een Arabi-
sche nachtegaal met odes aan Oum Kalthoum en in de dansvoorstelling Ziel/ Rouh.

Jamil al Asadi

Jamil Al Asadi (1969, Bagdad) speelt de qanun en heeft een geheel eigen speelstijl 
op dit instrument ontwikkeld. Hij schuwt het experiment niet en speelt zowel jazz, 
Bach als Turkse muziek. Al-Asadi heeft een solo-plaat uitgebracht op Papyros Re-
cords: Jamil Al-Asadi & Muniryat.
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Gabriel Rivano

Gabriel Rivano (°1958, Buenos Aires) is een welgekende bandoneonist, gitarist, flui-
tist en componist. Hij richtte in 1990 het Gabriel Rivano Quinteto op. Voor dit en-
semble componeerde hij talrijke kamermuziekstukken en verschillende concerten, 
zowel voor klassieke als jazz en folkmuziek. Hij speelde ook in bekende concertzalen 
over heel de wereld, zoals natuurlijk Teatro Colon in Buenos Aires. 
Hij heeft 12 CD’s geproduceerd voor het label Luna y Misterio en nam succesvolle 
CD’s op voor het Japanse label Marecordings. 
In 2007 werd zijn Concierto para bandoneon y orquesta beloond met de eerste prijs 
in de internationale wedstrijd van de Secretaría de Cultura de la Nación Argentina.

Lore Binon

Lore Binon vervolmaakte in 2008 haar masteropleiding viool aan het Koninklijk Con-
servatorium van Brussel bij Yuzuko Horigome. Gaandeweg neemt de passie voor 
de stem de bovenhand en ze behaalt haar Bachelor zang bij Beatrijs De Vos aan 
het Conservatorium van Brussel. Tijdens haar studies ontvangt ze er de prijs Cardon 
voor uitzonderlijke resultaten. Ze voltooit haar masterstudie magna cum laude aan 
de Escola Superior de Musica de Catalunya in Barcelona en het Conservatorium van 
Amsterdam bij Valérie Guillorit. Tegenwoordig wordt ze gecoacht door Margreet 
Honig. Ze was tevens artist-in residence bij het Festival van Vlaanderen Mechelen 
in 2017.
Haar fijngevoelige en rijke muzikale persoonlijkheid maakt haar een veelgevraagde 
soliste in binnen- en buitenland voor zowel het symfonisch repertoire als oude mu-
ziek. Ze werkt in dit verband samen met o.a. het Brussels Philharmonic Orchestra, 
Freiburger Barockorchester, Antwerp Symphony Orchestra, B’rock Orchestra, Or-
chestre Symphonique de Mulhouse, Orchestre Philharmonique de Liège en ver-
tolkte solopartijen in o.a. Jauchtzet Gott in allen Landen (Bach) Magnificat (Bach), 
Dixit Dominus (Händel), Lobgesang (Mendelssohn), vierde symfonie (Mahler) en Ein 
Deutches Requiem (Brahms). Ze werkte reeds samen met dirigenten als o.a. René 
Jacobs, Hervé Niquet, Lothar Koenigs, Michel Tabachnik, Richard Egarr en Michel 
Tabachnik en trad op in o.a. Salle Pleyel (FR), Opera de Lyon (FR), Palau de la musica 
(ES) De doelen (NL), Tchaikovsky Hall (RS).
Lores discografie bestaat uit Les poètes maudits en Impressions de Pelléas beiden 
op het Outhere music label waarin Lore de rol van Mélisande zingt, Ein Deutches 
Requiem (Evil Penguin) en Shelter (Warner music). In de toekomst staan meerdere 
producties bij Opera Vlaanderen op het programma, de opname van een nieuwe 
CD met Revue Blanche en een internationale tournée met The Valley (an apocalyps) 
i.s.m. Muziektheater Transparant.
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Benjamin Glorieux

Benjamin groeit op in het Kortrijkse hinterland in een muzikale familie en volgt eerst 
balletlessen, dan muziek. Celloles krijgt hij van Jan Van Kelst.
Na eerste prijzen cello en kamermuziek tijdens de nationale Axion Classics-wedstrijd 
van Belfius studeert hij in België achtereenvolgens aan de Hogeschool Gent (V. Spa-
noghe) en Brussel (V. Spanoghe en J. Reuling), waar hij afzwaait met grootste onder-
scheiding voor cello.

Dankzij een Erasmusbeurs trekt Benjamin naar Genève om er te studeren bij Fran-
çois Guye en even nadien wordt hij aangenomen aan de Musikhochschule van Keu-
len om er les te krijgen van oa het Alban Berg Quartett. In diezelfde periode volgt hij 
onderricht aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth en talloze masterclasses wereld-
wijd. Lessen bij Danel Quartet, Kronos Quartet, Hagen Quartet, Artemis Quartet en 
cellisten Gary Hofmann en Roel Dieltiens vormen een grote inspiratie.

Hij is artistiek directeur van Aton’&Armide, een collectief met flexibele bezetting. 
Aton’& Armide is opgericht samen met pianiste Sara Picavet, die net als hijzelf lau-
reaat is van de Belgische Stichting Roeping (Fonds Emile Bernheim) en is gespecia-
liseerd in hedendaags klassieke muziek.

Hij studeerde in 2012-2013 orkestdirectie bij Patrick Davin aan de Erasmushoge-
school Brussel en dirigeert in 2015 een opvoering van ‚Quando stanno morendo 
- Diario Polacco N°2’ van Luigi Nono in De Bijloke.
Als componist schrijft en brengt Benjamin hoofdzakelijk werk voor cello-solo, soms 
in dialoog met vooraf opgenomen en bewerkte tapes. Zo concerteerde hij reeds in 
opdracht van Musica Antiqua (2013), Festival Van Vlaanderen Brussel (Klara Festival), 
Festival van Vlaanderen Kortrijk (2009 en 2013) en Ars Musica (2015).

Samen met pianist Anthony Romaniuk exploreert Benjamin het cellorepertoire van 
classicisme tot modernisme, aan de hand van authentieke instrumenten.



13

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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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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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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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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2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Antwerpsesteenweg 271 
2800 Mechelen
Tel 015 29 25 25

Puursesteenweg 380 
2880 Bornem

Tel 03 890 00 54

Sint Jozefstraat 12
2840 Rumst

Tel 013 880 55 53
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MUSEUM 
HOF VAN BUSLEYDEN 
MECHELEN

15122018
>1252019

It almost 
seemed 
  a lily  Berlinde 
De Bruyckere
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MARIA VAN
BOURGONDIË

V.U. BART DEM
UYT, KAM

M
ENSTRAAT 81, 2000 ANTW

ERPEN
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Loes Habraken
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker
Marijke Tielemans - De Bolle
stagiaire
Jasmine Swinnen
stagiaire
Xi-an Princen
stagiaire

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Loes Habraken
Xi-an Princen

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Constant 
Demeester, Heidi De Nijn, Marie-Louise 
Grouwet-Vervliet, Jeroen Martens, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, 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-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
mechelen@festival.be

www.lunalia.be



23

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 en de International 
Society for Contemporary Music.
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