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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
MA 02.05 – 20:15

While we live
Een kompas tot elkaar

20 % documentaire
20 % concert
30 % Griekenland
30 % verbinding

LOCATIE

Kunstencentrum nona  
Gouden Zaal

BEZETTING

Andrea Voets concept, artistiek 
leider, research, productie, 
vertaling en samenstelling
Myrto Papadogeorgou – 
Drastic video

muziek & compositie: 
Andrea Voets harp  
Sarah Jeffery blokfluiten 
Evi Filippou percussie

musici Griekenland: 
Johnie Thin Trio, I Azimazefti, 
I. Chaldoupis, A. Rizopoulos, V. 
Christopoulou, M. Paradisis

techniek: 
Simon Kelaita

coaching: 
De Balie, Stichting Nieuwe 
Helden
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Programma 
Muziek
Improvisaties, bewerkingen en gecomponeerde stukken van de hand van 
Sarah Jeffery, Andrea Voets & Evi Filippou, naast:

While you live, shine - Seikilos epitaaf, 2e eeuw voor Christus
Poor boy, long way from home – blues traditional
Cold Song – Henry Purcell
Upon La Mi Re – Thomas Preston
Kerna Mas - Griekse traditional
Aroma – Griekse traditional
Ishhh – Andys Skordis, 2020
Charon – Griekse traditional 

While We Live werd mogelijk gemaakt door: Fonds Podiumkunsten – BNG 
Cultuurfonds – Prins Bernhard Cultuurfonds – Amsterdams Fonds voor de Kunst 
– Lieselotte Klein Stiftung – European Cultural Foundation – De Balie – Stichting 
Nieuwe Helden - hulp en steun van ong. 150 Grieken
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While We Live - a compass 
to connection
Musical journalism

Andrea Voets studeerde filosofie in Amsterdam en harp aan het Hanns Eisler Con-
servatorium van Berlijn. Diep over de dingen nadenken ligt haar nog beter dan op 
een podium staan, waar plankenkoorts haar deel was, tot ze haar eerste documen-
taire-concert maakte. Het concertcircuit ervaart ze als een ratrace waar uitvoerders 
van productie naar productie hollen, met veel te weinig tijd om samen iets nieuws 
te maken. Met musical journalism combineert ze originele muziek met een eigen 
journalistiek onderzoek. De focus ligt daarbij telkens op één of andere emotionele 
blinde vlek in de samenleving: een thema dat voor veel mensen speelt, maar waar 
ze de vinger nog niet voldoende op kunnen leggen. Voor elk project doorloopt ze 
een zeer grondig researchtraject, dat jaren in beslag kan nemen. While We Live is 
er gekomen dankzij de hulp en steun van 150 Grieken. Er wordt gelezen en nage-
dacht, muziek gemaakt, geïnterviewd en gefilmd, waarna de bevindingen uiteinde-
lijk samenvloeien in een documentaire-concert dat vlot over en weer gaat tussen het 
projectiescherm, musici in Griekenland en de set van internationale live-muzikanten.

Intussen doceert Andrea Voets haar gees-
teskind musical journalism en verheugt 
ze zich wanneer het niet gepatenteerde 
genre navolging krijgt. Ze gelooft rots-
vast in een journalistiek die de muziek als 
bondgenoot inzet. “Dat is niet zomaar vul-
ling tussen twee interviews, volgens deze 
journaliste werkt de muziek rechtstreeks in 
op het onderbewuste van de luisteraar en 
kijker.” Na Xenitia (2016) over migratie en 
Wings and Roots (2018) over third cultu-
re-generaties is While We Live (2021) de 
derde productie van Resonate Productions 
en Andrea Voets. 

Minister van Eenzaamheid

De onrustwekkende cijfers van depressie 
en zelfdoding in Europa wijzen volgens 
Andrea Voets op een grote verborgen 
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eenzaamheid in onze samenleving. “We hebben wel de mond vol over ‘verbinding’ 
maar hoe dan? Door een allemansvriendje te worden? Door eenzaamheid te bestrij-
den alsof het een vorm van lifestyle betreft? Eenzaamheid is een donker thema, waar 
veel mensen graag omheen fietsen, alsof het ach, nu eenmaal bij het leven hoort.” 
Elke publicatie over het thema eenzaamheid die ze vast kon krijgen heeft ze gelezen, 
al sinds haar 16e weet Voets dat ze met dit thema iets moet doen. “Het antwoord 
zal niet van de overheid komen, zoals de poging van Margaret Thatcher om (na de 
moord op het parlementslid Jo Cox) het Ministery of Loneliness op te richten. Hoe 
goed bedoeld ook, een buddy van de gemeente die een keer in de week koffie met 
je komt drinken, zal je eenzaamheid niet oplossen. Hoe komt het toch dat ik mij in 
Griekenland altijd meer gedragen en welkom voel dan in België of Nederland?” Op 
zoek naar sleutels om uit de eenzaamheid te ontsnappen reisde Andrea Voets langs 
drie Griekse plekken: de metropool Athene, de bergen van Eipiros in het Noorden 
en het onooglijk eilandje Lipsi, dichtbij de Turkse kust. Ze filmt met een (véél te klein) 
budget uit de theaterwereld. Tijd en aandacht, schranderheid en authenticiteit zijn 
haar belangrijkste productiemiddelen. Naar eigen zeggen past haar documentaire 
op die manier binnen het element ‘stilte’ van het festivalthema. 

Een social roadtrip

Griekenland is allerminst een eenvoudig land om te leven. De giftige sporen van de 
Griekse burgeroorlog (1945-1949) en van het kolonelsregime (1967–1974) zijn nog 
niet helemaal uitgewist. Sinds de economische crisis van 2010 werken mensen zich 
te pletter om net niet te verzuipen. Niets is vanzelfsprekend, het leven is  onvoor-
spelbaar en chaotisch. In dit klimaat brengt Andrea Voets ontelbare uren  door met 
oude en nieuwe vrienden, café-houders, musici … om samen met hen de Griekse 
sociale logica te analyseren. “Grieken zijn nu eenmaal van nature een politiek volk 
met een stevige debatcultuur. Hoe beroerd hun situatie ook is, ze nemen een stand-
punt in en er wordt flink wat van mening verschild”, zegt Andrea Voets. In alle zin-
volle gesprekken stoot ze op drie sleutelbegrippen.  

Φιλότιμο. Filotimo duikt al op bij Pindarus, Plato en Aristotels. De woorden filos 
(vriend van) en timè (de eer) vormen een oeroud, ondefinieerbaar begrip dat deugd-
zame eigenschappen zoals eer, waardigheid, verantwoordelijkheid bundelt. Altijd 
is er sprake van on-voorwaardelijkheid, je doet iets voor een ander omdat dat nu 
eenmaal ‘juist’ is en omdat je het zelf wil, niet omdat de wet het voorschrijft of om 
iets in retour te krijgen. In 2021 zetten de Griekse autoriteiten geluidskanonnen in 
om migranten af te schrikken, terwijl sommige burgers in het water doken om dren-
kelingen te redden. Je zou kunnen zeggen dat deze laatsten handelden uit filotimo. 
De pre-Socratische filosoof Thales van Milete (ca. 624 v.Chr. - 545 v.Chr.) zei al dat 
filotimo voor een Griek is zoals ademhalen, een mens kan onmogelijk zonder. Zon-
der kan je net zo goed dood zijn.
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Φιλοξενία. Filoxenia, letterlijk liefde voor de vreemdeling, de onbekende, wordt 
vertaald als gastvrijheid, maar heeft niet veel uitstaans met de ouzo die het restau-
rant je gratis aanbiedt. Aan de grondslag van gastvrijheid ligt een verborgen angst, 
legt filosoof en muzikant Iannis uit. Het is des mensen om zich ongemakkelijk te voe-
len bij het onbekende, de vreemdeling, de andere cultuur. Waarom dat in mindere 
mate speelt bij een Oekraïner dan bij een Syriër of een Afghaan is een interessante 
vraag om ons vandaag te stellen. In essentie veronderstelt filoxenia dat we een 
vreemdeling geven wat een mens broodnodig heeft en wat we zelf zouden willen 
krijgen als we in nood waren, niet alleen om de ander te helpen, maar ook om onze 
angst te bezweren. Hem of haar vragen stellen is een andere manier om minder 
bang te worden. 

Γλέντι. Een glendi is niet hetzelfde als ‘let’s throw a party’ waar alles netjes gepland 
is en voorbereid. Bij een glendi hoef je geen uitnodiging, die ontstaat zo goed 
als spontaan vanuit een soort intuïtieve levensvreugde. Zoals we dat kennen in de 
Ierse pubs, kunnen muzikanten een glendi op gang trekken. Andrea Voets vindt het 
veelzeggend “dat je volgens de Griekse taal geen lied zingt, je zégt een lied. Alsof 
muziek een constante, natuurlijke uitdrukkingsvorm is die voor iedereen toegankelijk 
is. Mensen voelen zich minder geremd, maar zingen wat ze te zeggen hebben.” 

De helft van de geïnterviewde gesprekspartners in While We Live zijn muzikanten, 
mensen die zelden aangesproken worden op hun maatschappelijke of politieke 
overtuiging. “Wat jammer is. Muzikant worden is ervoor kiezen om geen dokter, 
boekhouder of bankier te worden. Kiezen voor een financieel onzeker bestaan, om-
dat je op je eigen kompas wil varen. Je kan het niet niet doen. Je leven aan de 
muziek wijden, is een politieke daad”, zegt Andrea Voets.

Millennial History (2022) is het vierde documentaire-concert van Andrea Voets en 
Resonate Productions, waarin weer een andere blinde vlek op de radar verschijnt. 
Leeftijdgenoten van de maakster getuigen over vier scharniermomenten uit de re-
centere Europese geschiedenis die ze als kind aan den lijve hebben ondervonden. 
De val van de Muur, de spanningen in Noord-Ierland, de weeshuizen en Kinderen 
van het Decreet van Ceauscescu, de terreur van de maffia. De vraag is niet aan welke 
kant van de geschiedenis deze getuigen en hun familie toen stonden, maar wat die 
politieke gebeurtenissen met een jong mens doen. Hoe sta je in het leven wanneer 
je als vijfjarige vlakbij de knal hoort van de aanslag op anti-maffia rechter Falcone op 
Sicilië? Of als je enkel en alleen verwekt bent omdat in het arme Roemenië zowel 
anticonceptie als abortus verboden waren.
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Biografieën 
Andrea Voets

Andrea Voets is artistiek directeur van Resonate Productions: ‘s werelds enige orga-
nisatie voor muziekjournalistiek. Ze maakt documentaire-concerten over emotionele 
blinde vlekken in de samenleving. Sinds 2018 werkt ze vanuit De Balie -het Neder-
landse, nationale huis voor debat-, ondersteund door een subsidie ‘nieuwe makers’ 
van het FPK. Dit resulteerde in While We Live (2020) en in Wings & Roots -shaping 
identity between cultures-, waarin je getuige bent van 4 muzikanten met 12 natio-
naliteiten in sessie met een transculturele psychiater, die blootlegt wat het betekent 
“when you always relate and never belong”. In 2022 ontving Andrea de exclusieve 
FastForward-grant van de Nederlandse staat, voor een wereldwijde zoektocht naar 
de vraag “hoe je je veilig voelt”. Samen met componist Luke Deane bracht ze ook 
de podcast Millennial History uit, in samenwerking met AreWeEurope. 
Andrea behaalde haar BA harp en filosofie in Amsterdam en vervolgde haar studie 
aan het Hanns Eisler conservatorium in Berlijn, waar ze nu haar eigen cursus prakti-
sche muziekfilosofie geeft.

Evi Filippou

Evi Filippou verhuisde van Volos (GR) naar Berlijn toen ze 18 was. Als medeoprichter 
van het “Opera Lab Berlin” werd ze een expert in hedendaags muziektheater. In 
2019 rondde ze haar MA aan het Hanns Eisler convervatorium summa cum laude af.
Vandaag treedt Evi op in heel Europa met verschillende orkesten en hedendaagse 
muziekensembles. Ze is zowel soliste als improvisator en werkt samen met jazzmu-
zikanten en wereldmuziekartiesten. In 2016 creëerde ze Xenitia met Andrea: het 
eerste stuk muzikale journalistiek over de Griekse crisis-migratie.

Op 28 mei 2022 gaat Millenial History in Amsterdam in première en daags nadien in 
Rotterdam maar is nu al beschikbaar als podcast met 200 lagen muziek en geluids-
ontwerp. Te beluisteren via het pan-Europees journalistiek platform Are We Europe. 
www.millennialhistorypodcast.com 

© Chantal De Waele, maart 2022
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Sarah Jeffery 

Sarah Jeffery studeerde blokfluit aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze 
in 2013 cum laude afstudeerde. Daarvoor studeerde ze cum laude af aan het Con-
servatorium van Birmingham. Ze won verschillende wedstrijden, zoals de Nordhorn 
International Recorder Competition (2017) en de ORDA Ensemble Competition 
(2017). Sarah is actief in de hedendaagse muziek, en werkt samen met componisten 
om nieuwe stukken en muziektheater te creëren. Ze heeft ook een gemeenschap van 
meer dan 155.000 volgers op Youtube gecreëerd met haar kanaal Team Recorder.

Myrto Papadogeorgou

Myrto Papadogeorgou is een onafhankelijke documentaireproducent en filmmaker. 
Haar werk is gericht op bewustwording van sociale, milieu- en burgerschapskwes-
ties. In 2012 creëerde ze City of Errors, een online videoproject over het belang van 
actief burgerschap, waardoor de focus van haar werk kwam te liggen op duurzame 
steden en burgerbewustzijn. Ze is de oprichter van Drastic, een socioculturele orga-
nisatie die experimenteert met creatieve en ontwrichtende manieren om bewustzijn 
te creëren.
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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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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.


