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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
DI 03.05 – 20:30

NOISENOISENOISE
Evi Filippou & Aya Suzuki

100 % percussie

LOCATIE

Kunstencentrum nona  
Gouden Zaal

BEZETTING

Evi Filippou percussie
Aya Suzuki percussie
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Programma
Solo - Evi Filippou
 Miniaturen voor solo vibrafoon, Evi Filippou
 5775 - compositie voor slagwerk, Evi Filippou
 Acococho voor vooraf opgenomen stem en percussie, Evi Filippou / Lara  
 Alarcón
 Somewhere there is my love, Manos Hadjidakis, arrangement door Evi   
 Filippou

Evi Filippou is een ervaren soliste. Haar klassieke vorming stelt haar in staat te 
navigeren door verschillende stijlen en genres en te experimenteren met verschil-
lende instrumenten en media. In haar werk is er een constante strijd tussen lyrisch 
minimalisme en abstract maximalisme. Technische stukken, volksliedjes en jazz-an-
sichtkaarten kruisen elkaar op een elegante percussieset, vaak begeleid door haar 
stem of andere vooraf opgenomen elementen. 
Het is een traject met verschillende haltes , gericht op het geheugen en hoe het 
zich manifesteert door middel van geluid. Liederen uit de Griekse traditie worden 
herschikt en gecombineerd met cimbaalslagen en het eindeloos slaan van het 
universele ritme. Tegelijkertijd is er een onderliggend verhaal, een terugkerend 
thema in haar muziek, een vertelling van geluiden, vragen die antwoorden zijn en 
antwoorden die vragen zijn. Waar gaan we naartoe? 

Solo - Aya Suzuki
 To The Earth for speaking percussionist, Frederic Rzewski  
 Spill, Erik Griswold 
 lū for prepared vibraphone, Hugo Morales Murguia 

Aya Suzuki about NOISE: 
‘Noise’ doesn’t have to be loud.

The ripples of leaves, the water drops and voice..
each universe captures your ears and becomes noise.

Improvisatie - Evi Filippou & Aya Suzuki 
 Improvisatie X voor hamers 
 Improvisatie op een thema van Xenakis 
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Liedtekst To The Earth
To the earth, mother of all, I will sing : the well-established, the oldest, 
who nourishes on her surface everything that lives:
those things that walk upon the holy ground and those that swim in the sea
and those that fly:
all these are nourished by your abundance.
It is thanks to you if we humans have healthy children and rich harvest .
Great earth, you have the power to give like to and to take it from creatures must die.
Happy are the ones whom you honor with your kindness and gifts ; 
what they have built will not vanish.
Their fields are fertile. their herds prosper, and their houses are full of things.
Their cities are governed with just laws : 
their homes are beautiful.
Good fortune and wealth follow them.
Their children are radiant with the joy of youth.
The young women ..the young women play..the young women play in the flowery 
meadows,
dancing with happiness in their hearts.
Holy earth, undying spirit, so it is with those whom you honor.
Hail to you, mother of life.
You who are loved by the start sky.
Be generous and give me a happy life in return for my song.
So that I can continue to praise you with my music.
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Biografieën 
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 jazzmuzi-
kanten en wereldmuziekartiesten. In 2016 creëerde ze Xenitia met Andrea Voets: het 
eerste stuk muzikale journalistiek over de Griekse crisis-migratie.

Aya Suzuki 

Aya Suzuki is een Japanse percussioniste in België. Ze begon muziek te studeren 
toen zij zes jaar oud was. Na het behalen van haar middelbare schooldiploma, een 
tijd waarin ze al vele soloconcerten speelde, ging ze verder studeren aan de Toho-
Gakuen muziekschool in Tokio, waar ze les kreeg van de wereldberoemde marimba-
speelster Keiko Abe.

Dit leidde tot een eerste prijs in The contest of Marimba Spiritual in 2012, die werd 
gehouden ter nagedachtenis van componist Minoru Miki. In 2013 won Aya de eerste 
prijs in de marimba competitie op het Drum Festival in Polen (inclusief de overall 
GrandPrix) en was ze finalist van de South California International Marimba Compe-
tition (SCIMC).

Ze studeerde de masteropleiding percussie in het Koninklijk Conservatorium van 
Gent en studeerde af aan de top van het departement klassieke muziek in 2017. 
Ze trad op met enkele ensembles zoals ictus ensemble, Spectra ensemble Gent en 
Quixtet. Speelde ook soloprogramma’s op vele festivals zoals deBijlike in Gent, Mu-
sica Impulscentrum voor Muziek in Neerpelt, deSingel in Antwerpen (met Champ-
dAction), STUK, QO-2 in Brussel , Festival Vlaanderen in Kortlijk, BEAT IT! festival in 
Concertgebouw Brugge, HANDELSBEURS in Gent, STUK in Leuven en nog enkele 
in Nederland.
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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.



6

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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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.


