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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

Beethoven 
Bubbels
VR 31.07 – 20:15

Aan de o zo verre geliefde 

Beethovens liedkunst

Reinoud Van Mechelen

a nocte temporis

50% Lied 
50% liefdesbrief

LOCATIE

Sint-Pieter-en-Paulkerk

BEZETTING

Reinoud Van Mechelen tenor
Anna Besson fluit
Anthony Romaniuk, Aurelia
Visovan pianoforte
Louis Creac’h viool
Ronan Kernoa cello

Dit concert wordt opgenomen 
door Klara en is te beluisteren 
op 7 september om 20u via 
Klara, klara.be en de gratis 
Klara-app.
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Programma
L. van Beethoven

 
Scottisch/Irish songs I
 Music, Love and Whine, op. 108 nr.1 G 
 The lovely lass of Inverness, op. 108 nr. 108 d
 Sunset, op. 108 nr. 2 a
 The Highland Watch, op. 108 nr. 22 (2 strophes) g
 Sally in our alley, op. 108 nr. 25 D
 The British Light Dragoons, WoO 153 nr. 3 (selectie van de strofen) D
 On the Massacre of Glencoe, WoO 152 nr. 5 (2 strofen) a

Last rose of summer, variaties op. 105 nr. 4 (fluit/piano) Es

An die Ferne geliebte, op. 98 Es

Sinfonia nr. 7 gearrangeerd door Hummel voor pianoforte, fluit, viool en cello, 
(poco sostenu, Allegro con brio)

C.M. von Weber
 
Scottische National-Gesänge
 The soothing shades of gloaming
 The Troubadour
 O poorlith cauld
 Bonny Dundee
 Yes, thou may’st walk in silk attire
 A soldier am I
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Inleiding
Beethovens liedkunst

Dat Ludwig van Beethoven symfonieën, strijkkwartetten, sonates en missen com-
poneerde, is algemeen bekend. Maar dat hij tussen 1809-1820 maar liefst 179 
volkslieden arrangeerde, zal waarschijnlijk voor vele mensen nieuwe informatie zijn. 
Nochtans beschouwde Beethoven de arrangementen als volwaardige composities. 
Wat misschien nog meer verwondert, is dat het geen Duitse liederen zijn die hij ar-
rangeerde, maar wel Engelse volksliederen, waaronder Schotse, Welshe en Ierse 
voorbeelden. Maar hoe kwam hij met deze liederen in contact? Wetende dat hij 
nooit een voet op Engelse bodem heeft gezet.  

Hiervoor is de Schot George Thomson of Edinburgh (1757-1851) verantwoordelijk. 
In de negentiende eeuw bestond er een tendens in het Verenigd Koninkrijk om 
volksliederen te verzamelen. Thomson was hierin een bepalende spilfiguur, want hij 
verzamelde rond 1790 een van de grootste collecties. Thomson had de droom om 
componisten aan te trekken die arrangementen zouden maken van deze liederen. 
Zo schreven de componisten Ignaz Pleyel, Leopold Kozeluch en Joseph Haydn be-
werkingen voor hem, voordat hij in 1803 Beethoven contacteerde. Het is echter pas 
in 1806 dat hij Beethoven voor het eerst een twintigtal melodieën opstuurde. Een 
start van een lange samenwerking. 
Beethoven componeerde nooit met tekst, want die werden pas later geschreven 
door eigentijdse Schotse dichters, waaronder Robert Burns en Sir Walter Scott. Mu-
ziek en tekst kwamen dus afzonderlijk tot stand, een gegeven waar Beethoven wel 
eens over klaagde. Hij kreeg enkel een titel, tempo en soms een kleine samenvat-
ting van de inhoud mee. Toch was dit een fascinerende interculturele samenwerking 
tussen het Engelstalige eiland en het continent. Thompson vroeg Beethoven om 
de arrangementen te schrijven voor stem en pianotrio (piano, viool en cello), een 
combinatie waar hij veel van hield. 

Beethoven bestrijkt in de songs een kleurenpalet dat duidelijk verschilt van het an-
dere deel van zijn compositorische output. De structuur en begeleidingen zijn op-
vallend eenvoudig met veel herhalende ritmische patronen. Beethoven doorspekt 
de harmonische taal met veel modale wendingen, waardoor hij het volkse karakter 
onderstreept. In de begeleiding klinken af en toe liggende tonen, die drones van 
een doedelzak suggereren. 

De samenwerking tussen Beethoven en Thompson stopte abrupt in 1820, omdat 
de laatstgenoemde zich neerbuigend uitliet over de te complexe en excentrieke 
arrangementen die een commercieel succes bemoeilijkten. De Schot vroeg daarop 
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aan Carl Maria von Weber, de componist van de opera Der Freischütz, om Beetho-
vens taak verder te zetten. Zijn Zehn Schottische Nationalgesänge omvatten onder 
meer liefdesliederen, drinkliederen en gezangen over het ouder worden en klinken 
bijzonder elegant door de volkse toevoeging van een fluit. 

Naast deze volksliederen schreef Beethoven ook een heleboel liederen. Zijn meest 
bekende verzameling is An die ferne Geliebte. In deze liederen, geschreven op tek-
sten van de fysicus Alois Isidor Jeitteles, mijmert een jongeman op een heuvel over 
zijn eerste ontmoeting met zijn geliefde. Hij drukt zijn eenzaamheid uit en koppelt 
zijn gevoelens – typisch romantisch –  aan natuurlijke metaforen als de donkere bos-
sen en de diepe valleien. Hij vraagt aan de vogels om zijn gemis mee te delen aan 
zijn geliefde. Uiteindelijk stuurt hij zijn liederen op in de hoop dat zij ze zal zingen, 
zodat hun liefde bij monde van de muziek wordt beklonken.  

In de gespecialiseerde literatuur wordt er gedebatteerd over het statuut van deze 
verzameling als eerste liedcyclus van de muziekgeschiedenis. Tussen de liederen 
zit er namelijk een thematische overeenkomst door het thema van de verre liefde, 
maar een chronologisch narratief zoals in de magistrale liedcycli van Schubert als 
Winterreise of Die schöne Müllerin is afwezig. Beethoven beschreef zijn werk zelf als 
een Liederkreis, waarmee hij benadrukt dat er eenzelfde thematiek bestaat tussen 
de werken. 

De zes liederen gaan onafgebroken door en Beethoven lijmt ze aan elkaar met klei-
ne instrumentale intermezzo’s. Het is opvallend hoeveel aandacht hij schenkt aan de 
individuele expressie van de woorden. Als bijvoorbeeld het woord pijn klinkt, wordt 
dit in de piano ondersteund door een dissonant. De pianopartij volgt vooral het 
ritme van de tekst, weliswaar met af en toe een uitzondering. Over het algemeen 
heeft de piano vooral een begeleidende functie en is deze – Schubertgewijs – nog 
niet evenwaardig aan de stem. Toch onderstreept Beethoven de coherentie van de 
cyclus in de piano door enkele motieven uit het eerste deel terug te laten klinken 
in de andere liederen. Zo keert de tedere octaafsprong met de voorslag en het ge-
punte ritme van het eerste lied ook terug in de finale.  

Maarten Sterckx
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Biografieën
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. Doel daarbij is om histo-
risch 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 vier cd’s die het ensemble al opnam (‘Erbarme dich’ – airs van JS Bach voor te-
nor en fluit (2016), Clérambault, cantates françaises’ (2018), The Dubhlinn Gardens 
(2019), Dumesny (2019) en M.A. Charpentier Orhée aux enfers (2020 ism Vox Lumi-
nis) Alpha Classics) ontvingen lovende recensies én verzamelden heel wat prijzen 
(o.a. twee CHOC van Classica, vijf Diapasons, een Diapason d’Or, Diamant d’Opera 
Magazine én een Caecilia prijs voor beste opname). 

In haar relatief korte bestaan speelde a nocte temporis al op prestigieuze plaatsen 
en festivals als de Opéra de Lille, Festival Radio France (Montpellier), Festival Oude 
Muziek Utrecht, Festival de Saintes, de Chapelle Royale du Château de Versailles, 
MAfestival (Brugge), Bozar (Brussel), AMUZ (Antwerpen), deSingel (Antwerpen), Sal-
le Gaveau (Parijs), Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam) en Wigmore Hall (London). 
In juni 2019 ging het ensemble voor het eerst voor een korte tournee naar China. In 
februari 2021 is een eerste beperkte tournee in Noord-Amerika gepland.

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 carrière 
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. 
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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 optredens, voegde hij nieuwe (concert)rollen toe aan zijn repertoire: 
Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) en Gérald (Lakmé).Hij bracht ook de titel-
rol in Rameau’sPygmalionin de Opéravan Dijon, om vervolgens zijn debuut te maken 
in De Munt en de Staatsoper Unter den Linden Berlin. 

Reinoud Van Mechelen werkte al mee aan menig CD- en DVD-opnames. Zijn eerste 
eigen CD (met a nocte temporis) met de titel “Erbarme Dich” (met aria’s van J. S. 
Bach) werd uitgegeven bij Alpha Classics in 2016, werd unaniem geprezen door de 
pers en ontving een “Choc Classica” (“un Bach béni des dieux”) en een Caecilia Prijs 
2016 voor (een van de 10) beste opnames van het jaar. Ondertussen werden nog 
3 cd’s van a nocte temporis uitgebracht bij Alpha Classics: “Clérambault, cantates 
françaises” (2018, Diapaon d’Or), “The Dubhlinn Gardens” (2019) en “Dumesny, 
haute-contre de Lully” (2019).

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 veel-
zijdige 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 Philharmoni-
que, 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 bewier-
rookt door de pers en ontvingen o.a. twee CHOC de Classica,  vijf Diapasons en 
de Caecilia Prijs.  Haar discografie als soliste omvat onder andere het dubbel-
concerto 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 Never-
mind (Alpha Classics, 2017),  « L’Horloge et l’âbime », creatie van Fabien Touchard 
(Hortus, 2018). 
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Niet enkel wordt Anna uitgenodigd in prestigieuze zalen en festivals als Opéra Gar-
nier 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, Festival Mezzo,
etc., ze geeft ook regelmatig masterclasses en recitals in Frankrijk en daarbuiten.

Anthony Romaniuk

Pianist/klavecinist/improvisator Anthony Romaniuk beweegt zich in een bont muzi-
kaal universum, bezaaid met solorecitals, concerto’s, kamermuziek en barokke basso 
continuo, maar ook met frequente excursies naast de klassieke paden.
Zijn repertoire behelst meerdere eeuwen: van Byrd en Bach, over Beethoven, 
Brahms en Chopin -vaak op historische instrumenten- rijkt het tot Crumb, Ligeti en 
21ste eeuwse industrial noise en ambient music.
regelmatige muzikale partners zijn o.a. Patricia Kopatchinskaja, Pieter Wispelwey, 
Vox Luminis en het Australian Chamber Orchestra. Voor het concertseizoen 2018/19 
staan opvallende samenwerkingen op het programma met de Deense Indyrock 
band Efterklang en het Australian Piano Quartet, alsook Schumann en Liszt liederen 
met de jonge stertenor Reinoud Van Mechelen.

Een solo-cd met release in 2019 confronteert oude met nieuwe muziek, uitgevoerd 
op verschillende klavierinstrumenten. Anthony’s bijdrage aan Patricia Kopatchins-
kaja’s duet-album ‘Take Two’ (2015) werd alom geprezen, in het bijzonder zijn impro-
visaties op Bach’s chaconne. Ook op Efterklang’s nieuwste aangekondigde album 
tekent hij present. Het seizoen 2017-18 werd gemarkeerd door optredens met Pa-
tricia Kopatchinskaja, Feldman’s ‘Piano and String Quartet’ met het JACK kwartet, 
concerten met het Orchestra Della Toscana, en solo recitals, met name tijdens het 
Ojai Festival (Californië).

Louis Creac’h

Na zijn studie viool in Brest en Parijs, studeerde Louis Creac’h barokviool aan La 
Courneuve bij Hélène Houzel en een opleiding in klassieke en romantische orkest-
muziek aan de Abbaye aux Dames de Saintes. Als orkestmusicus liet hij de kamer-
muziek niet in de steek, noch in het klassieke strijkkwartet, noch in de sonate en 
het trio met pianoforte. Hij is ook een van de oprichters van Nevermind met Jean 
Rondeau, Anna Besson en Robin Pharo. 



8

Ronan Kernoa

Ronan Kernoa behaalde aan het Conservatoire National de Région de Rouen 
eerste prijzen voor cello en kamermuziek. Specialiseerde hij zich in historische 
strijkinstrumenten tijdens bij Claire Giardelli en Jaap ter Linden. Na zijn studies bij 
Philippe Foulon in Parijs werd hij toegelaten in de klas van Alain Gervreau aan het 
Koninklijk Conservatorium Brussel, waar hij een Master barokcello behaalde. Mo-
menteel studeert hij viola da gamba bij Thomas Baeté en Wieland Kuijken.

Hij wordt regelmatig uitgenodigd als continuospeler voor producties van verschil-
lende Belgische en buitenlandse ensembles zoals La Petite Bande, Bach Concen-
tus, Les Muffatti, Les Agremens, Il Gardellino, Il Fondamento, Anima Eterna, Le 
Parlement de Musique, Akademia… onder leiding van o.a. Jos Van Immerseel, 
Marcel Ponseele , Peter Van Heyghen, Gabriel Garrido, Barthold en Sigiswald Kuij-
ken… Met deze ensembles maakte hij veschillende opnames voor o.a. Sony Clas-
sical, Vivarte, K 617, Ricercar, Accent, Avanti Classic, Challenge Records, Ramé…

Aurelia Visovan 

Aurelia Visovan is een internationaal geprezen Roemeense pianiste, klaveciniste en 
fortepianiste en winnaar van de Musica Antiqua Competition Brugge (fortepiano) 
in 2019. Ze geeft momenteel piano- en kamermuziek aan de Hochschule für Musik 
in Nürnberg en Wenen. Ze concerteerde reeds in zalen als de Großer Saal van de 
Berliner Philharmonie, Brucknerhaus Linz, Casa da Musica Porto of het Roemeens 
Atheneum. Ze is onder meer soliste bij het Philharmonisches Kammerorchester 
Dresden, het Romanian Radio Chamber Orchestra, het Seto Philharmonic Or-
chestra, Das Sinfonieorchester Berlin olv Horia Andreesc en  Cristian Mandeal of 
Naoto Otomo. 

Ze bracht de wereldpremière van het pianoconcerts van George Enescu in 2017. 
Meer dan 25 wedstrijdprijzen staan er op haar palmares, waaronder de 1e prijs 
in het Santa Cecilia International Piano Competition in Porto, de 5e prijs in de 4e 
Takamatsu International Piano Competition en de 2e prijs in de Paola Bernardi 
International Harpsichord Competition in Bologna. Aurelia Visovan heeft gestu-
deerd bij Adriana Bera, Monica Chifor en Gerda Türk in haar geboorteland en aan 
de Hochschule für Musik in Wenen bij Martin Hughes (piano) en Gordon Murray 
(klavecimbel).
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Sint-Pieter-en-Paulkerk

Deze mooie, harmonische barokkerk wordt oorspronkelijk door de jezuïeten gewijd 
aan Sint-Ignatius en Sint-Franciscus-Xaverius. Na de opheffing van de jezuïeten-
orde vraagt de parochie van Sint-Pieter-en-Paul of ze er haar parochiekerk van 
mag maken, want de eigen kerk is erg bouwvallig. De overdracht vindt plaats en 
officieel is de naam van de kerk sindsdien ‘Sint-Petrus en Sint-Paulus op visitatie bij 
de Heiligen Sint-Ignatius en Sint- Franciscus-Xaverius’. Verkort spreek je over Sint-
Petrus-en-Pauluskerk of – in het Nederlands – Sint-Pieter-en-Paulkerk. Het interieur 
is rijk versierd. De preekstoel symboliseert de missionering in de vier werelddelen 
door de Heilige Franciscus-Xaverius. Oceanië is in die tijd (eind zestiende eeuw) 
nog niet tot vijfde continent benoemd. Kijk hoe Europa is voorgesteld, met de 
hoorn des overvloeds en de wijsheid in het boek. De veertien ingebouwde biecht-
stoelen zijn een fijn staaltje van de Mechelse houtsnijkunst. Volgens de legende 
telde de kerk zo veel biechtstoelen, omdat ze vlak bij de Veemarkt lag en er bij het 
verkopen van vee volop werd gelogen en bedrogen. De echte reden? De Sint-
Pieter-en-Paulkerk was oorspronkelijk een pelgrimskerk en er waren veel relieken 
te vinden. Als je die wilde aanraken, moest je vrij van zonden zijn. Vandaar dus het 
grote aantal biechtstoelen.

(bron: Toerisme Mechelen)
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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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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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Parkeer voordelig en veilig in 
onze indigo parkings!
Komt u shoppen of moet u in  
de buurt zijn?
Zet je wagen dan zeker bij ons!

Abonnementenformules voor  
dagdagelijks parkeren ook mogelijk.

Voor meer info:

parkings.mechelen.be@group-indigo.com

be.parkindigo.com
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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 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn
Annemarie Peeters 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Bart De Nijn, Jeroen Martens, 
Heidi De Nijn, 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-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
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
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 en de International 
Society for Contemporary Music.
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