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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
VR 06.05 – 20:30

NOISENOISENOISE
Our Ears Felt Like 

Canyons II

20% gefluister
30% sax
20% percussie
30% orkaan

LOCATIE

Kunstencentrum nona  
Gouden Zaal

BEZETTING

Concept: Kobe Van Cauwen-
berghe, Zwerm & Lucas Van 
Haesbroeck

Muziek: Zwerm (Toon Callier, 
Kobe Van Cauwenberghe, 
Johannes Westendorp & Jona 
Kesteleyn)

Composities: Heleen van Hae-
genborgh en Stephen O’Malley

Geluidstechniek: Antoine 
Delagoutte

Scenografie en lichtontwerp: 
Lucas Van Haesbroeck

Our Ears Felt Like Canyons II 
is een productie van Zwerm in 
samenwerking met La Muse en 
Circuit en Muziekcentrum De 
Bijloke
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Programma 
Met Our Ears Felt Like Canyons II presenteert Zwerm twee stukken die recent voor 
de groep werden geschreven en die tot stand kwamen tijdens een periode van 
intense en wereldwijde veranderingen. In beide werken wordt de luisteraar uitgeno-
digd zich over te geven aan een voelbare, fysieke klankwereld.

Heleen van Haegenborgh over Curtains:  
‘Het stuk ontstond in een donkere periode waarin het woord oorlog geëvolueerd is 
van iets eerder veraf naar iets dat heel dichtbij komt. Er is de verleiding om iron bij 
de titel te denken maar het is aan de luisteraar om voor zichzelf te bepalen welke 
curtains geopend of gesloten worden.
Curtains is een stuk voor 2 elektrische gitaren, 2 basgitaren, stemmen en elektronica 
is volledig geschreven met de gitaristen van Zwerm in gedachten.’

Stephen O’Malley componeerde Avaeken voor Zwerm op het Zweedse eiland Fårö 
in November 2020, waar hij zich tijdens de pandemie had teruggetrokken en her-
stellende was van een Covid infectie.
‘Avaeken is genoemd naar de meer dan duizend jaar oude eik op het eiland Fårö in 
Gotland. Deze heilige boom heeft de eeuwen getrotseerd en dient als herinnering 
aan de vluchtigheid van onze menselijke passage in een immense uitgestrektheid 
van tijd en ruimte.’
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Biografie
Zwerm

Zwerm is een elektrisch gitaarkwartet gevestigd in België en opgericht in 2007. In 
de loop der jaren heeft de groep samengewerkt met verschillende componisten, 
performers en beeldende kunstenaars. Zwerm heeft nooit gestreefd naar een een-
zijdig artistiek profiel. De afgelopen tien jaar balanceerde het kwartet tussen zuivere 
noise-impro, Engelse renaissancemuziek en hedendaags gecomponeerde muziek. 
De gemeenschappelijke noemer was niet zozeer een bepaalde stilistische opvatting, 
maar eerder een gedeelde nieuwsgierigheid naar allerlei soorten muziek.
Ze gaven concerten in de UK, Europa, Mexico, Iran en de Verenigde Staten op grote 
festivals zoals Holland Festival, Ruhr Triennale, Ultima Festival en zalen als The Bar-
bican Centre in Londen, deSingel, Handelsbeurs, Bimhuis... Ze werkten samen met 
vele artiesten waaronder Fred Frith, Rudy Trouvé, Mauro Pawlowski, Larry Polansky, 
Eric Thielemans, Yannis Kyriakides, François Sarhan, Stefan Prins en Serge Verstockt.
Zwerm is Toon Callier, Johannes Westendorp, Bruno Nelissen en Kobe van Cauwen-
berghe.
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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.


