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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
VR 06.05 – 18:30: deel 1

ZA 07.05 – 18:30: deel 2

ZO 08.05 – 11:00: deel 3

Rozenkrans-
sonaten
Les Passions de l’Âme 
o.l.v. Meret Lüthi

De Stainer viool wordt gratis ter beschikking 
gesteld door het Musikkollegium Winterthur.

20 % virtuositeit
30 % scordatura
50 % rozenkrans

LOCATIE

Sint-Pieter-en-Paulkerk

BEZETTING

Les Passions de l’Âme
Meret Lüthi viool solo en 
artistieke leiding
Matthias Müller viola da gamba 
en lirone
Julian Behr luit en barokgitaar
Margit Übellacker psalterium
Ieva Saliete cembalo en orgel
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Programma 
Deel 1 op 6 mei
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rosenkranssonaten (Sonaten I - V) – De vijf Blijde Mysteriën

De Boodschap van de Engel aan Maria
 Sonate I voor viool en basso continuo
Het Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De Geboorte van Christus
De Opdracht van Jezus in de Tempel
De Terugvinding van Jezus in de Tempel

Deel 2 op 7 mei
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rosenkranssonaten (Sonaten VI - X) – De vijf Droeve Mysteriën

Christus in de Hof van Olijven
De Geseling van Christus
De Doornenkroning van Christus
De Kruisdraging van Christus
De Kruisiging van Christus

Deel 3 op 8 mei
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rosenkranssonaten (Sonaten XI - XV) – De vijf Glorieuze Mysteriën

De Verrijzenis van Christus
De Hemelvaart van Christus
De Nederdaling van de H. Geest over de Apostelen
De Tenhemelopneming van Maria
De Kroning van Maria in de Hemel

«Der Schutzengel» Passacaglia

Programma 
Deel 1 op 6 mei
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rozenkranssonaten (Sonaten I - V) – De vijf Blijde Mysteriën:

Sonate I in d
voor viool (normale stemming: g-d’-a’-e”)  en basso continuo
De Blijde Boodschap
Praeludium • Variatio • Aria allegro • Variatio • Adagio • Finale 

Sonate II in A 
voor viool (scordatura: a-e’-a’-e”) en basso continuo
Het Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
Sonata • Presto • Alaman • Presto 

Sonate III in b 
voor viool (scordatura: b-fis’-b’-d”) en basso continuo
De Geboorte van Jezus
Sonata • Presto • Adagio • Courente • Double • Adagio 

Sonate IV in d 
voor viool (scordatura: a-d’-a’-d”) en basso continuo
De Opdracht in de Tempel
Ciacona • Adagio • Presto • Adagio 

Sonate V in A
voor viool (scordatura: a-e’-a’-cis”) en basso continuo
De Terugvinding van Jezus in de Tempel
Praeludium • Presto • Allaman • Guigue • Sarabanda • Double 
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Programma
Deel 2 op 7 mei 
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rozenkranssonaten (Sonaten VI - X) – De vijf Droevige Mysteriën:

Sonate VI in c
voor viool (scordatura: as-es’-g’-d”) en basso continuo
Christus in de Hof van Olijven
Lamento • Adagio • Presto • Adagio • Adagio • Adagio 

Sonate VII in F
voor viool (scordatura: c’-f’-a’-c”) en basso continuo
De Geseling van Christus
Allamanda • Variatio • Sarabanda • Variatio 

Sonate VIII in Bes 
voor viool (scordatura:  d’-f’-bes’-d”) en basso continuo
De Doornenkroning van Christus
Sonata • Adagio • Presto • Guigue • Double • Presto • Double 2 

Sonate IX in a 
voor viool (scordatura: c’-e’-a’-e”) en basso continuo
De Kruisdraging van Christus
Sonata • Courente • Double • Finale 

Sonate X in g 
voor viool (scordatura:  g-d’-a’-d”) en basso continuo
De Kruisiging van Christus
Praeludium • Aria • Variatio • Adagio 
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Programma
Deel 3 op 8 mei 
HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644 – 1704)
De Rozenkranssonaten (Sonaten XI - XV) – De vijf Glorievolle Mysteriën:

Sonate XI in G
voor viool (scordatura: g-g’-d’-d”) en basso continuo
De Verrijzenis van Christus
Sonata • Adagio • Surrexit Christus hodie 

Sonate XII in C 
voor viool (scordatura: c’-e’-g’-c”) en basso continuo
De Hemelvaart van Christus
Intrada • Aria Tubicinum • Allamanda • Courente • Double 

Sonate XIII in d 
voor viool (scordatura: a-e’-cis”-e”) en basso continuo
Het neerdalen van de Heilige Geest over de Apostelen
Sonata • Gavott • Guigue • Sarabanda 

Sonate XIV in D 
voor viool (scordatura:  a-e’-a’-d”) en basso continuo
De Hemelvaart van Maria
[zonder tempo-aanduiding] • Grave • Adagio • Aria • Aria • Guigue 

Sonate XV in C 
voor viool (scordatura: g-c’-g’-d”) en basso continuo
De Kroning van Maria in de Hemel
Sonata • Aria • Canzon • Sarabanda 

Passacaglia in g
voor viool solo (normale stemming)
De Engelbewaarder
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Musiceren in terra incognita
De Rozenkranssonates van Heinrich Ignaz Franz Biber

Wanneer Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern (1644 – 1704) zijn missen, 
cantates en ensemblemuziek schreef, was hij een componist zoals er in de 
barokperiode vele waren. Goed in zijn vak, zeker. Goed genoeg zelfs om 
mooie posities te veroveren, als kapelmeester bij de vorst-aartsbisschop 
van Olomouc in Moravië bijvoorbeeld, en nadien als violist, componist, 
dirigent en rentmeester aan het hof van de aartsbisschop van Salzburg 
Maximilian Gandolph von Khuenburg. Maar niet het type dat potten breekt 
en de loop van de muziekgeschiedenis stuurt. Wanneer hij componeerde 
voor zijn eigen instrument, de viool, was alles anders. Aangevuurd door 
zijn buitengewone technische meesterschap op het instrument zocht hij als 
componist onbekend terrein op. Hij ontwikkelde originele boogtechnieken, 
zocht hoog positiespel op (zeer ongebruikelijk op dat moment) en schreef 
complexe dubbelgrepen. Ook maakte hij veelvuldig en verregaand gebruik 
van scordatura, een techniek waarbij de snaren van het instrument anders 
gestemd worden dan normaal. Scordatura wordt vaak toegepast in functie 
van dubbelgrepen die anders onmogelijk zouden zijn. Tegelijk zorgt het 
voor een ander coloriet. Maar het stelt de vingers en de oren van de vio-
list ook danig op de proef: de vertrouwde vingerzettingen leveren immers 
een nieuw klankbeeld op en de beoogde toonhoogtes liggen op volstrekt 
andere plekken op de snaar dan gewoonlijk. In Bibers Rozenkranssonates 
wordt de viool in veertien van de zestien composities herstemd. Enkel voor 
de eerste sonate en voor de Passacaglia, die als slot na de vijftiende sonate 
komt, schrijft hij de normale stemming voor. De overige veertien sonates 
staan elk in een andere stemming. Voor de elfde sonate in de cyclus laat 
Biber de twee middelste snaren zelfs kruiselings over elkaar heen leggen. 
Het lijkt een waanzinnig idee, muzikale waaghalzerij. Maar het werkt. 

De Rozenkranssonates staan op eenzame hoogte – binnen het oeuvre van 
Biber, maar ook binnen het vioolrepertoire van zijn tijd. Binnen het solo-
repertoire voor viool blijven ze tot vandaag ontzag inboezemen. Ze zijn 
aartsmoeilijk, maar onaards prachtig. Alsof iemand de geesten van Bach en 
Paganini samen in een flesje heeft geschud. Tegelijk is de cyclus omgeven 
met een waas van mysterie. In Bibers tijd werden de sonates nooit uitge-
geven, dat zou duren tot 1905 (!). De geringe uitvoerbaarheid van het werk 
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speelt ongetwijfeld een rol, maar het blijft vreemd voor een grootschalig 
werk van een succesvol componist, dat bovendien werd geschreven voor 
en opgedragen aan een broodheer met de positie en uitstraling van een 
aartsbisschop. Er bestaat één handschrift van de cyclus, dat bewaard wordt 
in de Beierse Staatsbibliotheek in München. Het is een keurig geschreven 
document, zonder noemenswaardige gebruikssporen. Bij elke sonate is een 
kleine kopergravure geplakt, afkomstig uit een devotieboekje. Die vignet-
ten hebben alles te maken met de programmatische inhoud van de muziek, 
waaraan het werk ook zijn naam Rozenkranssonates of Mysteriesonates ont-
leent: de vijftien Rooms-Katholieke geloofsmysteriën van de rozenkrans. 

De vijftien Heilige Mysteriën of ‘Geheimen’ staan voor evenveel etappes in 
het leven van Maria en Jezus, per vijf gegroepeerd in de Blijde, de Droevige 
en de Glorievolle Mysteriën. De eerste vijf hebben betrekking op de ge-
boorte en kindertijd van Jezus: de Blijde Boodschap, het bezoek van Maria 
aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Jezus, de opdracht in de tempel 
en het terugvinden van Jezus in de tempel. De Droevige Mysteriën geven 
in vijf episodes het lijden en de kruisdood weer, terwijl de Glorievolle Mys-
teriën de Verrijzenis, Christus’ Hemelvaart, het neerdalen van de Heilige 
Geest over de apostelen, de Hemelvaart van Maria en de kroning van Maria 
in de hemel gedenken. (Ook bij de afsluitende Passacaglia hoort overigens 
een vignet, met een beeld van de Beschermengel.) 
In de zestiende en zeventiende eeuw ontstonden her en der ‘Rozenkrans-
genootschappen’, die zich in het bijzonder wijdden aan de devotie van de 
rozenkrans. Ook in het Salzburg van Maximilian Gandolph was er zo één, 
en de aartsbisschop was er een prominent lid van. Die Rozenkransgenoot-
schappen hielden onder meer jaarlijkse processies waarbij letterlijk en fi-
guurlijk werd stilgestaan bij schilderijen of beelden van de Mysterieën. Bi-
ber gaf de Mysteriën in zijn Rozenkranssonates een muzikale gestalte in de 
beste barokke stijl en traditie. Het is fascinerend hoe treffend de componist 
de centrale gedachte van elk mysterie weet te vatten in een korte sonate 
die ook puur muzikaal van begin tot eind klopt. Er zijn in de barokperiode 
traktaten vol gepend over tekstexpressie en manieren om met zuiver instru-
mentale middelen gedachten en emoties op te roepen (de zogenaamde ‘af-
fectenleer’), maar Biber legt hier een vindingrijkheid, materiaalbeheersing, 
muzikaliteit en durf aan de dag die de loutere uitdrukking van een program-
matische inhoud vér overstijgt.
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Dat de Rozenkranssonates een grote aantrekkingskracht uitoefenen op (ba-
rok)violisten en musicologen, is geen wonder. Maar voor het concertpu-
bliek van vandaag is het misschien minder vanzelfsprekend. De religieuze 
praktijk waarop Biber de cyclus baseerde, is immers al lang weggedeem-
sterd. Zelfs toegewijde liefhebbers van barokmuziek zijn niet noodzakelijk 
nog goed thuis in de bijzonderheden van de Mysterieën (in tegenstellig tot 
de relatief grotere vertrouwdheid met de finesses van, pakweg, een Stabat 
Mater of Mattheuspassie). Waarop leg je dan de nadruk als uitvoerder? En 
hoe belangrijk is die programmatische inhoud eigenlijk? Meret Lüthi maakt 
meteen de vergelijking met Unesco Werelderfgoed. “Kennis van het eigen 
culturele erfgoed is cruciaal om als mensheid te blijven groeien, elkaar te 
begrijpen en een open houding te cultiveren”, benadrukt ze. Zelfs zonder 
de programmatische inhoud te kennen, kan deze muziek aanspreken, stelt 
Lüthi. “In de harmonie, bijvoorbeeld, hoor je meteen dat er iets is, een 
verborgen verhaal. Een opgefriste kennis van de details biedt een kans om 
dieper in de muziek door te dringen. Dat heb ik gedaan via de iconogra-
fische analyse van de vignetten in het manuscript door kunsthistoricus dr. 
Marc-Joachim Wasmer. In het handschrift staan trouwens geen titels, alleen 
die kleine gravures, wat op zich al illustreert hoe bekend die beeldtaal ten 
tijde van Biber was!” Tegenover die verdieping staat de vaststelling dat de 
sonates uiteraard geen één-op-één muzikale vertaling zijn van het achterlig-
gende bijbeltafereel. “Hoe je de Rozenkranssonates precies benadert, blijft 
een persoonlijke keuze. Dat geeft ook vrijheid voor interpretatie, zowel als 
muzikant dan als luisteraar. Als je verschillende uitvoeringen beluistert, hoor 
je een enorme variatie.”

Voor de violist(e) zijn de Rozenkranssonates een ware pelgrimstocht. De 
technische lat ligt duizelingwekkend hoog, en met name het uitvoerige ge-
bruik van scordatura maakt de sonates erg uitdagend om in te studeren en 
lastig om te integreren in een concertprogramma. Na een eerste kennis-
making in 2005 had Meret Lüthi af en toe enkele van de sonates gespeeld. 
“Een trage benadering van vele jaren”, noemt ze het, maar de fascinatie 
was er. Het momentum om de hele cyclus aan te pakken diende zich aan 
toen ze de mogelijkheid kreeg om de sonates op te nemen. Twee en een 
half jaar had ze om Bibers meesterwerk “opnameklaar” te krijgen. Die con-
crete deadline bracht ineens ook structuur in de immense opdracht, net 
zoals elke dag van volgehouden stappen de pelgrim één etappe dichter bij 
het reisdoel brengt.
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Behalve de duizend-en-één vragen die elke deel van de cyclus afzonderlijk 
stelt, waren er ook grotere, overkoepelende vragen waarop de violiste een 
antwoord moest vinden. De invulling van de basso continuo, bijvoorbeeld. 
In barokmuziek staat van de muziek die de solist begeleidt immers enkel 
een soort samenvatting genoteerd, in de vorm van een baslijn met beperkte 
harmonische en ritmische aanwijzingen. De uitwerking daarvan tot een vol-
waardige partij is een kunst op zich, waarbij véél en tamelijk substantiële 
keuzes gemaakt moeten worden – het instrumentarium, bijvoorbeeld, om 
er maar één te noemen. Meret Lüthi bouwde die basso continuo doorheen 
het studie- en repetitieproces stap voor stap op, samen met haar mede-
muzikanten van Les Passions de l’Âme. Een ander dilemma had betrekking 
op de keuze van het instrument. Om het verstemmen tijdens een concert te 
vermijden, kiezen veel violisten ervoor om meer dan één viool te gebruiken. 
Maar Lüthi zag op tegen het muzikale nadeel daarvan. De verschillende 
gebruikte stemmingen zorgen namelijk voor een veranderde spanning op 
het instrument en geven de viool daardoor elk een andere klankkleur en 
warmte. De cyclus op meerdere instrumenten spelen zou dat effect gro-
tendeels teniet doen. “Wanneer het grondmateriaal hetzelfde blijft”, zegt 
ze, “komt de reden, de boodschap van de scordatura duidelijker naar de 
oppervlakte.” Alleen voor de elfde sonate brengt ze een ander instrument 
mee: het kruisen van de snaren is een té riskante operatie om tijdens een 
concert te wagen. 

Meret Lüthi rondt ons gesprek af met een bezwering. “The Rosenkranz-
Sonaten are transformative. When you listen to them or perform them, you 
live through something.”

Rebecca Diependaele
Telefonisch interview met Meret Lüthi op 29 maart 2022
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Biografieën 
Meret Lüthi
Violiste Meret Lüthi weet als geen ander haar muzikanten en publiek zowel 
muzikaal als verbaal te inspireren. Sinds 2008 heeft zij als artistiek leider, 
dramaturge en concertmeester vorm gegeven aan het internationale gere-
nommeerde Les Passions de l’Ame, Orchester für Alte Musik Bern. Dit en-
semble was reeds te gast op het Lucerne Festival, Tage Alter Musik Regens-
burg, Schwetzinger Festspiel en Musikfest Stuttgart. Zij werkte samen met 
artiesten als Dorothee Oberlinger, Els Biesemans, Simone Kermes, Kristian 
Bezuidenhout en Nuria Rial.

Meret Lüthi volgde haar opleiding in haar geboorteplaats bij de violisten 
Monika Urbaniak-Lisik en Eva Zurbrügg, en behaalde haar onderwijs- en 
concertdiploma’s met onderscheiding. Haar studie strijkkwartet leidde haar 
naar Basel, naar Walter Levin, en ze studeerde barokviool bij Anton Steck 
in Trossingen.

Als bekende specialist in oude muziek is een regelmatige gast bij Radio 
SRF 2 Kultur en doceert barokviool en historische uitvoeringspraktijk aan 
Hochschule der Künste Bern. In 2017 ontving ze de Muziekprijs van het kan-
ton Bern voor haar jarenlange uitstekende muzikale prestaties, en in 2020 
de Cultuurprijs van Bürgi-Willert -Stichtung. Haar artistieke werk is vastge-
legd in opnames van Sony Music Switzerland en Ramée en Dynamic, die 
twee keer de Diapason d’or, de OPUS KLASSIK en de Premio Abbiati heb-
ben gekregen.

Les Passions de l’Âme
Sinds 2008 creëert Les Passions de l’Ame, het oude muziekensemble van 
Bern onder leiding van violist Meret Lüthi, nieuwe klanken en levendige 
interpretaties op historische instrumenten. Dat is het  handelsmerk van dit 
internationale orkest dat “een frisse wind blaast in het soms benauwde klas-
sieke muziek sector ”(Berner Zeitung 2010).

In de afgelopen jaren waren de hoogtepunten van “het beroemdste ba-
rokensemble van Zwitserland” (24 heures 2016) concerten in de Händel-
Festspiele Halle (2019), het Valletta International Baroque Festival (2019), 
het Musikfest Stuttgart (2018), Concentus Moraviae (2018), de Schwetzin-
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ger Festspiele (2018), de Internat. Bachfest Schaffhausen (2018), de Arolser 
Barock-Festspiele (2018), de uitvoering van Monteverdi’s Vespers voor de 
Heilige Maagd in samenwerking met het Luzerner Theatre (2017), evenals 
concerten op het London Festival of Baroque Music (2017), de Tage der 
Alte Musik Regensburg (2018 en 2016), het Lucerne Festival (2015), het 
London Handel Festival (2015), het Festival Oude Muziek Utrecht (2014), als 
onderdeel van de viering van Europa’s Culturele Hoofdstad in Riga (2014), 
in het Concertgebouw Brugge (2015 en 2013) en samenwerkingen met 
Kristian Bezuidenhout, Hana Blažíková, Simone Kermes, Nuria Rial, Carolyn 
Sampson, Dorothee Oberlinger en Hans-Christoph Rademann.

De musici van Les Passions de l’Ame zijn internationaal gerenommeerde 
specialisten in oude muziek en werken als solisten, kamer- en orkestmusici 
met ensembles als het Freiburger Barockorchester en het Belgian Baroque 
Orchestra B’Rock. Ze geven ook les aan het Conservatorium van Antwerpen 
en de Hogeschool voor de Kunsten van Bern.

Dit “barokensemble van topklasse” (Schaffhauser Nachrichten 2012) wil 
met zijn pittige en geestige programma’s, zoals “Passion Attacks”, “The 
Seven Deadly Sins”, nieuwsgierigheid wekken voor zowel bekend als onbe-
kend 17e- en 18e-eeuws repertoire. “Delirio Amoroso” in zijn succesvolle 
concertreeks in Bern, “Alte Musik? – Ganz neu!” (Oude muziek? - Helemaal 
nieuw!).

De naam van het orkest verwijst naar een essay van René Descartes in 1649, 
waarin de filosoof spreekt over de passie die bemiddelt tussen lichaam en 
ziel. Het ensemble beschouwt muziek als precies deze bemiddelende rol en 
streeft ernaar om “les passions” onmiddellijk in een concertbeleving over 
te brengen.

De concerten van Les Passions de l’Ame worden regelmatig uitgezonden 
door Europese radiostations (o.a. SRF 2 Kultur, Espace 2, Deutschlandfunk 
Kultur, BBC, BR, WDR, SWR, HR, Latvijas Radio, concertzender.nl). Twee 
concerten, in Neurenberg en op het Händelfestival in Halle, werden in 2019 
online uitgezonden door Bayerischer Rundfunk en Arte als videolivestream. 
De vijf cd’s “Spicy” (2013) en “Schabernack”, beide bekroond met een Dia-
pason d’or, “Bewitched” (2014), onderscheiden met de Supersonic Award, 
evenals “Variety” (2019) en “Divina” (2020) ) zijn uitgebracht door Sony Mu-
sic (dhm).
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Sint-Pieter-en-Paulkerk

Deze mooie, harmonische barokkerk wordt oorspronkelijk door de jezuïeten gewijd 
aan Sint-Ignatius en Sint-Franciscus-Xaverius. Na de opheffing van de jezuïeten-
orde vraagt de parochie van Sint-Pieter-en-Paul of ze er haar parochiekerk van 
mag maken, want de eigen kerk is erg bouwvallig. De overdracht vindt plaats en 
officieel is de naam van de kerk sindsdien ‘Sint-Petrus en Sint-Paulus op visitatie bij 
de Heiligen Sint-Ignatius en Sint- Franciscus-Xaverius’. Verkort spreek je over Sint-
Petrus-en-Pauluskerk of – in het Nederlands – Sint-Pieter-en-Paulkerk. Het interieur 
is rijk versierd. De preekstoel symboliseert de missionering in de vier werelddelen 
door de Heilige Franciscus-Xaverius. Oceanië is in die tijd (eind zestiende eeuw) 
nog niet tot vijfde continent benoemd. Kijk hoe Europa is voorgesteld, met de 
hoorn des overvloeds en de wijsheid in het boek. De veertien ingebouwde biecht-
stoelen zijn een fijn staaltje van de Mechelse houtsnijkunst. Volgens de legende 
telde de kerk zo veel biechtstoelen, omdat ze vlak bij de Veemarkt lag en er bij het 
verkopen van vee volop werd gelogen en bedrogen. De echte reden? De Sint-
Pieter-en-Paulkerk was oorspronkelijk een pelgrimskerk en er waren veel relieken 
te vinden. Als je die wilde aanraken, moest je vrij van zonden zijn. Vandaar dus het 
grote aantal biechtstoelen.

(bron: Toerisme Mechelen)
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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.


