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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
ZA 07.05 – 20:30

NOISENOISENOISE
Avant Joik

30% Joik
30% electronics
30% visuals
10% noorderlicht

LOCATIE

Kunstencentrum nona  
Gouden Zaal

BEZETTING

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje 
stem en live electronics
Katarina Barruk stem/joik
Matti Aikio live visuals
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Programma 
Surveillance jah Sïlbbaskiđđeme 

Stuora Várrie 

Ubmejen Jiännuo 

Surveillance jah Fámmuo 
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Biografie
Avant Joik

Avant Joik is Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (zang en live elektronica) en Katarina Bar-
ruk (zang/joik) met live visuals van Matti Aikio, en mengt joik en vocale experimen-
ten met een elektronisch, experimenteel palet, waarbij de griezelige, contempla-
tieve atmosferen van het noorden worden opgeroepen, terwijl daaronder de onrust 
en vervorming van een ongetemde, krachtige natuur schuilgaat.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje is een Noorse componiste en muzikante. Haar werk 
strekt zich uit van partituren voor ensembles tot geïmproviseerde live performances. 
Ze schrijft voor orkesten en treedt ook zelf op als solist of in groepen als SPUNK en 
Avant Joik. Ze ontving talrijke onderscheidingen en is een van de meest gerespec-
teerde avant-garde musici in Europa van de laatste 15 jaar. In 2001 was Ratkje de 
eerste die de prestigieuze Arne Nordheim prijs in ontvangst mocht nemen.

Katarina Barruk uit Västerbotten, Zweden, staat bekend als een van de meest geta-
lenteerde live-artiesten van Sápmi. Als unieke en innemende performer gebruikt ze 
haar stem als haar instrument, waarbij ze joik en andere vocale technieken mengt. 
In 2020 ontving ze een van de meest in aanmerking komende prijzen voor schrijvers 
en componisten in Zweden - SKAPs Kulturbärarpris. Barruk presenteert haar eigen 
composities in de Ume Sámi taal, een taal die op de rode lijst van UNESCO staat van 
kritisch bedreigde talen, en waar ze veel om geeft.

Matti Aikio is een Sámi beeldend kunstenaar van de Finse kant van de Sápmi. Hij 
heeft een achtergrond in de Sámi rendierhoeders cultuur. Hij behaalde een MA in 
hedendaagse kunst aan de Tromsø Academie voor Hedendaagse Kunst. Aikio’s 
kunst is tentoongesteld in verschillende landen in Europa, Azië en Latijns-Amerika. 
Hij werkt met gemengde media, fotografie, geluid, installaties, video en tekst. Zijn 
voornaamste interesse als kunstenaar is om de toeschouwers een mogelijkheid te 
bieden om van perspectief te veranderen op vaak gemarginaliseerde kwesties. De 
laatste tijd richt hij zich op onderwerpen als het concept, het idee en het beeld van 
de natuur en hoe de inheemse culturen lijken te worden platgedrukt door de schizo-
frene natuurrelatie van de natiestaten en het kapitalisme.
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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.


