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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 30.04 – 20:30
ZO 01.05 – 20:30

Time to say 
goodbye 
No Song of the Earth 

30 % klimaatvraagstuk
20 % afscheid
30 % hoop
20 % compost

LOCATIE

Kunstencentrum nona

BEZETTING

Thorbjörn Björnsson | 
Regisseur, Performance
Julia Marx | Tekst, Dramaturgie 
Evi Filippou | Percussie, 
Performance
Jone Bolibar Núñez | 
Klarinetten, Performance
Grégoire Simon | Viool, 
Synthesizer, Performance
Marta Zapparoli | Tapes, 
Antennes, Performance
Ronja Þuríður Kristleifsdóttir | 
Project Assistance
Steffen Nitzel | Stage 
Assistance

Een productie van Björnsson/
Marx in coproductie met 
het Festival van Vlaanderen 
Mechelen. Het project werd 
ondersteund door Fonds 
Darstellende Künste en 
door Musikfonds e.V. met 
fondsen van de Federale 
Regeringscommissaris voor 
Cultuur en Media binnen 
het programma NEUSTART 
KULTUR.
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Time to say goodbye
Een team van vijf muzikanten bereidt zich voor op een mogelijk afscheid van de 
Aarde. Is het echt tijd om afscheid te nemen? Zo ja, waarom passen de gevoelens 
niet bij de ernst van de situatie? Waarom vloeien de tranen niet? Is er iets mis met 
de afscheidsceremonie? Of is het misschien tijd om weer met beide benen op de 
grond te komen staan?
Gustav Mahler’s “Abschied” uit “Das Lied von der Erde”, elektromagnetische klan-
ken van Marta Zapparoli, begrafenismarsen en concrete geluiden van de planeet 
zijn de ingrediënten voor verse muzikale compost. Met behulp van hulpmiddelen 
als antennes en contactluidsprekers reiken de performers hun voelsprieten zo ver 
mogelijk uit in het macro- en microscopische, op zoek naar nieuwe perspectieven 
en passende emoties. Te midden van oude ansichtkaarten, rottende bloemen, zons-
ondergangen en drinkliederen wordt misschien een afscheid gevierd dat eigenlijk 
niemand wilde vieren. Hoe dan ook: Proost!
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Gustav Mahler
Der Abschied
NACH MONG-KAO-JEN:

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.
O sieh! wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Wehn
Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das 
Dunkel,
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh und Schlaf.
Alle Sehnsucht will nun träumen,
Die müden Menschen gehn heimwärts,
Um im Schlaf vergeßnes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vögel hocken still in ihren Zweigen,
Die Welt schläft ein!

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten,
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite
Die Schönheit dieses Abends zu genießen.
Wo bleibst du? Du läßt mich lang allein!
Ich wandle auf und nieder mit meiner 
Laute
Auf Wegen, die vom weichen Grase 
schwellen.
O Schönheit! O ewigen Liebens – 
Lebenstrunkne Welt!

AFTER MONG-KAO-JEN:

The sun sinking behind the mountains,
Evening falls in every valley
With its shadows full of coolness.
O look! Like a silver bark
The moon floats up the sky’s blue lake.
I feel a gentle breeze stir
Behind the dark spruces!

The brook sings melodiously through the 
dark,
The flowers grow pale in the twilight.
The earth breathes full of peace and sleep.
All desire now turns to dreaming,
Weary mortals make for home,
To recapture in sleep
Forgotten happiness and youth.
Birds huddle silently on their branches,
The world falls asleep.

A cool wind blows in the shadow of my 
spruces,
I stand here and wait for my friend;
I wait to bid him a final farewell.
I long, O friend, to enjoy
The beauty of this evening by your side.
Where can you be? You have left me alone 
so long!
I wander up and down with my lute
On pathways rippling with soft grass.
O beauty! O world drunk with eternal love 
and life! 

Teksten
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NACH WANG-WEI:

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk
Des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin er 
führe 
Und auch warum es müßte sein.

Er sprach, seine Stimme war umflort: Du, 
mein Freund,
Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold.
Wohin ich geh? Ich geh, ich wandre in die 
Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!

Die liebe Erde allüberall
Blüht auf im Lenz und grünt aufs neu! 
Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...

AFTER WANG-WEI:

He dismounted and handed him the 
stirrup-cup.
He asked him where he was going
And also why it had to be.

He spoke, his voice was veiled: my friend,
Fortune was not kind to me on earth.
Where am I going? I go into the 
mountains,

I seek peace for my lonely heart.
I am making for home, my resting-place!
I shall never roam abroad again –
My heart is still and awaits its hour!

Everywhere the dear earth
Blossoms in spring and grows green again!
Everywhere and forever the distance 
shines bright and blue!
Forever… forever…

English Translation © Richard Stokes, 
author of The Book of Lieder (Faber, 2005) 
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Carl Michael Bellmann
Drick Ur Ditt Glas
Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar,
slipar sitt svärd och vid din tröskel står.
Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörrn gläntar,
slår den igen, kanske än på ett år.
Movitz, din lungsot den drar dig i graven.
Knäpp nu oktaven;
stäm dina strängar, sjung om livets vår!

Drain your glass, see: Death awaits you,
He is sharpening his sword, and stands on your doorstep.
Don’t be frightened, he’s only slightly opening the door to 
your grave, 
He will close it again, perhaps for a year.
Movitz, your consumption, it drags you into your grave.
Now pluck the octave string;
Tune your strings, sing of the spring time of life!

Guldguler hy, matt blomstrande små kinder,
nedkramat bröst och platta skulderblad.
Lät se din hand! Var ådra blå och trinder
ligger så svälld och fuktig som i bad;
handen är svettig och ådrorna stela.
Knäpp nu och spela,
töm ur din flaska, sjung och drick, var glad!
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Utur hans ärl din död i droppar flutit
helt oförmärkt med löje, sång och ro.
Ja, detta glas bedrövligt inneslutit
glödande maskar, vill du, Movitz tro.
Allt är förtärt, dina ögon de rinna, tarmarna 
brinna.
Orkar du ropa än gutår? – Jo, jo.

Out of his vessel, your death has come, drop by drop,
Stealthily, with smiles, songs, and tranquility.
Yes, this very glass has, regrettably, contained
Smouldering worms; believe me, Movitz!
All is devoured; your eyes are watery, your bowels are 
burning. 
Do you have the strength yet to cry: ”Cheers”? – Oh yes!

Well then, cheers! Bacchus bids you farewell;
You get the last greeting from the throne of Fröja.
Tenderly, to its praise, your weak blood is simmering,
That blood which now is removed from your veins by force.
Sing, read and forget, think, lament your fate and reflect on 
it!
Would you desire yet another drink for the road?
Do you want to die? – No! Cheers!
 

English Translation © Eva Toller, 2009 

Nå så gutår! Dig Bacchus avsked bjuder,
från Fröjas tron du sista vinken får.
Ömt till dess lov det lilla blodet sjuder,
som nu med våld ur dina ådror går.
Sjung, läs och glöm, tänk, begråt och begrunda!
Skull’ du åstunda ännu en fälsup?
Vill du dö? – Nej, gutår!
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Carl Michael Bellmann
Märk hur vår skugga
Märk hur vår skugga, märk Movitz mon Frère,
innom et mörker sig slutar.
Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där,
byts til grus och klutar.

Vägen opp til Templets griftprydda stad
trampas mellan Rosors gulnade blad,
multnade Plankor och Bårar;
Til dess den långa och svartklädda rad,
djupt sig bugar med tårar.

Ach längtansvärda och bortskymda skjul,
under de susande grenar.
Där Tid och Döden en skönhet och ful
til et stoft förenar!

Hon från Danto bommen skildes i dag,
och med henne alla lustiga lag;
Hvem skall nu Flaskan befalla.
Torstig var hon och uttorstig är jag;
Vi är torstiga alla.

See how our shadow, see Movitz mon frère,
Within a darkness it closes
How gold and purple in that shovel
Turns into gravel and rags.

The road up to the temple’s city of tombs
Is throdden between yellowed rose petals,
Decaying planks and palls
To it the long and black-clad line
Bows deeply in tears.

Alas, thou wistful and concealed shed,
Underneath the breathing branches
Where Time and Death, one fair and foul
Combine into dust

She from the Danto boom gate left today,
And with her went all the happy feasts
Who shall now rule over the bottle?
Thirsty was she, and really thirsty am I
We are all thirsty.

English Translation © Minna Joki, 2016
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Biografieën 
Björnsson / Marx

Björnsson / Marx is een muziektheaterduo bestaande uit Thorbjörn Björnsson 
(regisseur en performance) en Julia Marx (tekst en dramaturgie). Sinds 2018 ontwik-
kelen zij samen producties, waarvan de thema’s zich bewegen op het grensvlak tus-
sen het alledaagse en het existentiële, het intieme en het abstracte. Op projectbasis 
werken ze samen met muzikanten uit verschillende disciplines en achtergronden 
die ook als performers in hun stukken optreden. Vertrekkende uit een specifieke 
thematische en muzikale inspiratie, ontwikkelen zij een dichte totaalcompositie van 
muzikale arrangementen, nieuw geschreven teksten en andere scenische elemen-
ten. Hun interesse ligt in een intiem en associatief muziektheater dat een ruimte van 
gedachten opent.
www.bjoernsson-marx.com

Thorbjörn Björnsson 

Thorbjörn Björnsson, geboren in IJsland, studeerde zang aan de Hanns Eisler Aka-
demie für Musik in Berlijn. Hij werkte samen met muziektheaterregisseur David Mar-
ton in onder meer de Schaubühne Berlin, het Dresdner Staatsschauspiel, Schauspiel 
Hannover, Schauspiel Stuttgart, Volksbühne am Rosa-Luxemburg- Platz, Opéra de 
Lyon, Ruhrtriennale en Münchner Kammerspiele. 
Samen met Annika Stadler debuteerde hij als regisseur, theatermaker en performer 
met de toneelstukken “Das Verein” in de Neuköllner Oper en “Holzfæller” in de 
Sophiensæle. Hij is regelmatig te gast bij Atonale e. V., Opera Lab, GKW Basel 
en bij de Neuköllner Oper. Hij zong de titelrol in de wereldpremière van de opera 
“Kleist” van Rainer Rubbert. Hij speelde de hoofdrol in Angela Schanelec’s film “Der 
traumhafte Weg”. Een nauwe samenwerking verbindt hem met het muziektheater-
collectief “Hauen und Stechen”, waarmee hij gastoptredens maakte in onder meer 
de Opera Stabile van de Hamburgische Staatsoper, de Sophiensæle Berlin en de 
Bayerische Staatsoper. Sinds 2018 vormt hij samen met Julia Marx het muziekthea-
terduo Björnsson / Marx.

Julia Marx 

Julia Marx studeerde literatuur- en cultuurwetenschappen aan de Humboldt Uni-
versiteit in Berlijn, de UNAM in Mexico City en de Bogaziçi Universiteit in Istanbul. 
Ze werkte meermaals samen met regisseur Julia Lwowski van het muziektheatercol-
lectief Hauen und Stechen als dramaturg en performer, onder meer voor “Die Fle-
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dermaus” aan de Neuköllner Oper en de operavoorstelling “Das letzte Loch, Vol. 
3” bij Galerina Steiner. 

Samen met Thorbjörn Björnsson ontwikkelde ze in 2018 de outdoor video-installa-
tie “Insider”, evenals het muziektheaterstuk “Replay”, dat werd uitgenodigd voor 
BAM! - Berlin Festival for Contemporary Music Theatre in 2019. Verder werk als 
auteur en dramaturg met Björnsson / Marx volgde in 2019 en 2020 met de voorstel-
lingen “Wer nichts macht, macht nichts falsch” en “Ellipse” in Schlossplatztheater 
Köpenick. In 2020 en 2021 schreef ze twee libretti voor muziektheaterstukken in een 
regie van Birgit Grimm.

Evi Filippou

Evi Filippou (*1993), begon met percussielessen op 7-jarige leeftijd. Met een beurs 
van de Megaron-the Athens Concert Hall, studeerde ze af aan het Conservatorium 
van Volos (Excellent en eerste prijs) en verhuisde ze naar Berlijn om te studeren aan 
de Hochschule für Musik Hanns Eisler (Bachelors en Masters afstuderen met onder-
scheiding). Naast optredens met verschillende orkesten en hedendaagse muziek-
ensembles in heel Europa (o.a. Bolshoi Ballet Orchestra, Ensemble United Berlin), 
speelt ze solo klassieke en geïmproviseerde muziek en werkt ze samen met jazz- en 
wereldmuziekartiesten als Katerina Fotinaki (ff duet) , Hayden Chisholm (Blowslap 
Duo), Chris Dahlgren (DAHLGREN) en Stefan Schultze (Stefan Schultze Large En-
semble). Ze werkt ook aan live filmmuziekprojecten met de Nederlandse harpiste 
Andrea Voets (musical journalism) in de voorstelling While we live, te horen tijdens 
LUNALIA op 2 mei in Kunstencentrum nona. Met haar kwintet in Evitable speelt 
ze haar eigen composities en arrangementen. Evi is sterk aanwezig in de muziek-
theater scene (stichtend lid van “Opera Lab Berlin”) en treedt regelmatig op met 
verschillende groepen en theaterpodia (o.a. Neue Werkstatt der Staatsoper Berlin, 
Hauen und Stechen Musiktheater Kollektiv). Ze geeft ook percussie groepslessen als 
instructeur van “Vincentino e.V. - cultuur versterkt kinderen in Berlijn”. Gevestigd in 
Berlijn, voortdurend op zoek naar de balans in het naast elkaar bestaan van compo-
sitie en improvisatie, precisie en authentieke persoonlijke expressie.

Jone Bolibar Núñez

Jone Bolibar Núñez, geboren in Donostia-San Sebastián (Baskenland, Spanje), stu-
deerde klarinet aan de Hogere Muziekschool van het Baskenland Musikene en later 
aan de Universität der Künste Berlin, dankzij een beurs van de regering van de Au-
tonome Gemeenschap van Baskenland. Daar voltooide zij ook kamermuziekstudies 
als deel van het Blicke Trio (klarinet, violoncello en piano).  Zij speelde met talrijke 
orkesten en kamermuziekensembles, zoals Junge Deutsche Philharmonie, Spaans 
Jeugdorkest (JONDE), Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Academica Metro-
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politana de Lisboa, Orquesta Sinfónica de Navarra, Bilbao Sinfonietta, Orchester 
M18, Spira Mirabilis etc., en trad op tijdens verschillende muziekfestivals in Euro-
pa (MaerzMusik Berlin, Young Euro Classic Festival, Académie du Festival d’Aix-en 
Provence, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, 
Festival Opera Barga e.a.). Ze trad verschillende keren op als soliste met het Jeug-
dorkest van Baskenland.

Sinds 2016 is ze lid van het muziektheaterensemble Opera Lab Berlin. Op het ge-
bied van muziektheater trad ze ook op in het Staatstheater Cottbus en in de Tischle-
rei van de Deutsche Oper Berlin in de wereldpremière van “Die Schneekönigin”, 
evenals op het Holland Festival in de productie “Aus Licht”, een marathon uit Karl-
heinz Stockhausens operacyclus “Licht”, waar ze een van de solistenrollen speelde 
in het stuk “Evas Lied”. Jone Bolibar Núñez woont en werkt als klarinettist en mu-
ziekleraar in Berlijn.

Grégoire Simon

Grégoire Simon, geboren in Parijs in 1986, leeft tussen Berlijn en Parijs en werkt als 
uitvoerend musicus (altviool en viool) en componist. Na zijn studies viool aan het 
CNSM in Parijs en altviool aan de UdK (Universität der Künste) in Berlijn, werd hij in 
2012 gekozen als violist in het prestigieuze Ensemble Intercontemporain in Parijs. 
Na vier verrijkende jaren en talrijke concerten over de hele wereld met dit ensem-
ble (met name als solist met Prologue van Gérard Grisey en het altvioolconcert Les 
Chardons d’après Van Gogh van Hugues Dufour in de Cité de la Musique in Parijs), 
wendde hij zich tot compositie en elektronische muziek. Zijn Prédèle voor altviool 
en elektronica en zijn multimediale performance Infrarouge (met zijn groepen Yes 
Soeur! en SUGAR) zijn met name in 2016 en 2017 in première gegaan op het Wien 
Modern festival. Bekend om zijn originele arrangementen, wordt hij regelmatig ge-
vraagd door het Solistenensemble Kaleidoskop in Berlijn en het Andromeda Mega 
Express Orchestra, twee ensembles waarmee hij optreedt als violist of elektronisch 
artiest. De helft van het elektronische duo Yes Soeur! produceert Grégoire Simon al 
vele jaren originele muziek voor visuele installaties en hedendaagse dansvoorstel-
lingen, onder andere voor de Opéra National de Lyon, het Ballet National de Mar-
seille, het Palais de Chaillot en het Tanzhaus in Düsseldorf. 

In 2020/21 krijgt Grégoire Simon verschillende compositieopdrachten en schrijft hij 
IRIJORI voor altviool en elektronica voor Odile Auboin en het Flashback Ensemble 
(Perpignan), IOGI-JOGI voor strijktrio en klarinet voor het Zafraan Ensemble ( erlijn) 
alsook een volledig programma rond de thema’s trance en zwermintelligentie voor 
het Andromeda Mega Express Orchestra (première in april 2021).
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politana de Lisboa, Orquesta Sinfónica de Navarra, Bilbao Sinfonietta, Orchester 
M18, Spira Mirabilis etc., en trad op tijdens verschillende muziekfestivals in Euro-
pa (MaerzMusik Berlin, Young Euro Classic Festival, Académie du Festival d’Aix-en 
Provence, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, 
Festival Opera Barga e.a.). Ze trad verschillende keren op als soliste met het Jeug-
dorkest van Baskenland.

Sinds 2016 is ze lid van het muziektheaterensemble Opera Lab Berlin. Op het ge-
bied van muziektheater trad ze ook op in het Staatstheater Cottbus en in de Tischle-
rei van de Deutsche Oper Berlin in de wereldpremière van “Die Schneekönigin”, 
evenals op het Holland Festival in de productie “Aus Licht”, een marathon uit Karl-
heinz Stockhausens operacyclus “Licht”, waar ze een van de solistenrollen speelde 
in het stuk “Evas Lied”. Jone Bolibar Núñez woont en werkt als klarinettist en mu-
ziekleraar in Berlijn.

Marta Zapparoli

Marta Zapparoli is een Italiaanse geluidskunstenaar, improvisator, performer, en au-
todidact onderzoeker actief in de geluidskunst sinds 2003 en ze is gevestigd in Ber-
lijn sinds 2007. Al enkele jaren onderzoekt ze grotendeels het narratieve potentieel 
van zelfgemaakte opnames (veldopnames), en vanaf 2014 is haar praktijk gericht 
op het onderzoek en zelfgemaakte opnames van elektromagnetische straling in-
begrepen (radiogolven, VLF) afkomstig uit de atmosfeer en de ruimte, radiogolf 
communicatie, draadloze en elektromagnetische veld, dat is uitgegroeid tot het pri-
maire materiaal van haar artistieke onderzoek. Het onhoorbare laat haar toe om veel 
meer te begrijpen van de verborgen karakteristieken van de akoestische omgeving 
waarin we leven, de oorsprong van het leven, en onze verbinding met het univer-
sum. Met haar verbeelding, bewustzijn en creativiteit, transformeert ze deze elektro-
magnetische golven in verschillende sonische vormen door middel van composities, 
live performances, en site-specifieke geluidsinterventies met behulp van analoge 
tapemachines, radio-ontvangers, detectoren, en antennes. Schoonheid en ruwe/
ruwe materie, gevangen en opnieuw samengesteld, overlappen elkaar in visionaire 
sonische werelden tussen kunst, wetenschap, auto-transcendentie, bewustzijn, en 
kosmische beeldspraak. Marta is betrokken bij duo’s, groepssamenwerkingen, grote 
ensembles, en muziektheater projecten. Ze produceert ook sound-tracks voor video 
en kortfilm. Ze speelde met veel gerenommeerde muzikanten en bands en trad we-
reldwijd op in theaters, onconventionele ruimtes, galeries, clubs en festivals. Sinds 
2009 is ze vast lid van het 24-koppige Splitter Orchester in Berlijn.  Haar werk is uit-
gebreid te horen geweest op diverse radio-uitzendingen waaronder: WDR3, SWR2, 
Deutschland Kultur, ZDF (TV), RebootFM, RTS.ch radio, TeleBielingue TV, reboot.fm, 
Datscha radio, onder anderen.
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Kunstencentrum nona

Kunstencentrum nona maakt kunst en cultuur toegankelijk door zijn focus op ver-
scheidenheid, verrijkende ontmoetingen en uitdagende confrontaties. Het onder-
streept zijn rol als broedplaats voor nieuw artistiek werk waarbij beeldende kunst, 
dans, muziek en theater de kerndisciplines zijn. Bij kunstencentrum nona krijgen 
kunstenaars volop kansen om zich te ontplooien en de dialoog met het publiek in 
Mechelen - en ver daarbuiten - aan te gaan.
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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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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.


