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HET KLASSIEKE MUZIEKFEEST
9 KEER STEMMEN HOREN, 9 KEER STERREN ZIEN
VAN 24 APRIL TOT 22 MEI 2010



festival+

MECHELEN HOORT STEMMEN

WELKOM OP HET 
OPENINGSFEEST
Zaterdag 24 april 14u - Stadhuis Mechelen
Het Stadhuis als sprookjesachtig decor voor een muzikaal festijn! U staat oog in oog 
met magistrale muzikanten, snuift de sfeer van pracht en praal en wordt onderge-
dompeld in het grootse verleden van de stad. 
Ondertussen maakt u een muzikale reis: beginnend in Mechelen met de intrieste, 
maar o zo mooie chansons van Margareta van Oostenrijk, naar Wenen, met de 
meest romantische liefdesliederen van Franz Schubert, de snedige Frans-Duitse 
cabaretsongs van Erik Satie en Kurt Weill en een goede ‘blend’ van de muziek uit 
het barokke Engeland van Elisabeth I en de Stuarts. De muzikanten – waarvan 
de meeste al met meerdere prijzen overladen werden – begeleiden u naar hun 
wondere wereld: ze geven zelf uitleg bij de muziek die ze voor u brengen of bij hun 
bijzondere instrumenten. 
Als kers op de taart kan u op het binnenplein van het Stadhuis genieten van enkele 
hits uit de klassieke muziek. Het Festival van Vlaanderen koos samen met Klara drie 
topwerken uit de ondertussen befaamde en beruchte TOP75 van KLARA. U beslist 
op onze website welk werk daar als vierde aan toegevoegd wordt! 

Het openingsfeest begint om 14 uur. Tussen 14 en 19 uur vinden er op verschil-
lende locaties in het stadhuis concerten plaats. Elk concert duurt 45 minuten 
en u bepaalt zelf of u één concert bijwoont of een heel parcours aflegt.

Tickets: € 5 per concert (geen kortingen) 
Info over het programma vindt u op onze website: 
www.mechelenhoortstemmen.be

Hommages:  

Ende 
Nich(t)?
David Van Looveren, piano - Florian Peelman, altviool -  
Liesbeth Devos, sopraan - Wouter Aerts, klarinet - 
Stefaan Degand, spel - Beeldenstorm vzw, film

Het ensemble Hommages voert u tijdens de muziek-
theatervoorstelling Ende Nich(t)? mee in de schimmige 
leefwereld van Schumann. Onlogische gedachtegan-
gen, wanen, hallucinaties: ze worden allemaal ten to-
nele gevoerd, eerst op film, daarna in een theaterstuk. 
Een voorstelling waarna één vraag blijft: hoe slaagde 
Schumann erin om tijdens zijn laatste jaren, waarin de 
kwelling steeds groter werd, nog zulke betoverende 
muziek te schrijven? 

SLECHTS 120 PLAATSEN BESCHIKBAAR  
OUDE STADSFEESTZAAL 
4 mei - 20u15 
€ 15 / € 12 - min26: € 10 (geen categorieën)

Uit eigen 
land
Inge Spinette, Jan Michiels, piano - Hilde Coppé, so-
praan - Els Mondelaers, alt - Yves Saelens, tenor - Jan 
Van der Crabben, bas 
Joseph Ryelandt - Préludes opus 62 & 96 
Johannes Brahms - Schumannvariaties opus 9 & 23 
Robert Schumann - Spanisches Liederspiel opus 74 & 
Spanische Liebeslieder opus 138

Met dit concert brengen we u naar het hart van de Duit-
se romantiek. Het gaat om een compilatie van Spaanse 
gedichten die door Schumann op muziek werden ge-
zet. Schumann zelf voorspelde dat deze liederen zijn 
grootste successen zouden worden. En inderdaad, de 
charme van de met Spaanse ritmes voorziene melodie-
en zal heel wat oren kunnen bekoren. Ook Brahms en 
Ryelandt houden u met romantiek, liefde en heimwee 
op het puntje van uw stoel. Een ervaring die in het in-
tieme zaaltje van KC nOna alleen maar intenser wordt.

KC NONA 
9 mei - 20u15  
€ 15 / € 12 - min 26: € 10 (geen rang)

H. Van Kerckhove 

& Kryptos
Sopraan & strijkkwartet
Samuel Barber - Adagio for Strings  
Arnold Schönberg - Strijkkwartet nr. 2 voor sopraan 
en kwartet.  
Dmitri Sjostakovitsj - Strijkkwartet nr. 8

In 1908 was het nog een van de grootste concert-
schandalen ooit uit de Weense geschiedenis, maar on-
dertussen is het Tweede Strijkkwartet van Schönberg 
een niet meer weg te denken muzikale mijlpaal. In het 
Aartsbisschoppelijk Paleis neemt niemand minder dan 
Hendrickje Van Kerckhove de sleutelrol voor haar re-
kening. Met het overbekende Adagio for strings en 
één van Dmitri Sjostakovtsj’ meesterlijke strijkkwartet-
ten, wordt dit een concert dat gegarandeerd nog lang 
nazindert.

AARTSBISSCHOPPELIJK PALEIS 
12 mei - 20u15 
Cat. 1: € 15 / € 12 - Cat. 2: € 12 / € 10 - min26: € 10

Bl!ndman 
& Huelgas 
Ensemble
o.l.v. Paul Van Nevel
Improvisatie en toeval in muziek van vroeger en nu 
Orlandus Lassus - Epitaphium divi Bernardi & Omnia 
tempus habent 
Antoine Brumel - Et ecce Terrae Motus 
John Cage - Four 2 
Cipriano de Rore - Calami sonum ferentes 
Josquin Desprez - Praeter Rerum Seriem

Meer dan zes jaar na hun laatste samenwerking slaan 
Huelgas Ensemble en Bl!ndman de handen opnieuw in 
elkaar. De majestueuze Sint-Romboutskathedraal vormt 
het decor voor wereldlijke en religieuze ‘standards’ 
uit de vijftiende en zestiende eeuw. Zet je schrap voor 
vindingrijke polyfonie vol grillige wendingen en halluci-
nante herhalingen!

SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL 
15 mei - 20u15 
Gratis inleiding door Steven Mariën 
Dekenij - 19u15 tot 19u50 
Cat. 1: € 18 / € 15 - Cat. 2: € 15 / € 12 
Cat. 3: € 12 / € 10 - min26: € 10

Vlaams 
Radio Koor
o.l.v. Bo Holten (DEN)
Ludo Mariën, accordeon - Philippe Souvagie, bariton - 
Piet Van Bockstal, hobo 
Vic Nees - Concerto per la beata virgine & Stella Maris  
Robert Schumann - Vier doppelchorige Gesänge opus 
141 & Sechs Lieder für Männerchor opus 33

De meest befaamde koorcomponist van Vlaanderen, 
Vic Nees, is een Mechelaar! Angezien het Vlaams Radio 
Koor bij wijze van spreken zijn huisensemble is, kon-
den we ons eigenlijk geen betere ambassadeur voor 
zijn muziek inbeelden. Bovendien heeft dit ensemble 
net een cd met koormuziek van Robert Schumann op-
genomen. Ze zullen u dan ook onderdompelen in de 
achtstemmige klankrijkdom van zijn Vier doppelchorige 
Gesänge. Het historische hoogkoor van de kathedraal is 
de kers op de taart van deze avond!

HOOGKOOR SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL 
20 mei - 20u15 
Gratis inleiding door Kamiel Cooremans  
Dekenij - 19u15 tot 19u50 
Cat. 1: € 15 / € 12 - Cat. 2: € 12 / € 10 - min26: € 10

Collegium
Vocale Gent
Josse De Pauw, Carly Wijs, spel 
Ruhe 
Franz Schubert, Annelies Van Parys

Ruhe is een liedrecital dat onderbroken wordt door 
twee monologen, waarin getuigen verhalen over hun 
vrijwillige indiensttreding bij de SS in 1940. Bijzonder 
aan ‘Ruhe’ is dat de zangers en acteurs zich tussen 
het publiek bevinden. Deze directe confrontatie maakt  
’Ruhe’ tot een indrukwekkende ervaring. Een produc-
tie van Muziektheater Transparant in coproductie met 
Kunstenfestivaldesarts en Zeeland Nazomerfestival. 

‘Een voorstelling van een ongewone schoonheid. 
Simpel, helder en emotioneel’ (Knack, mei 2007).

SLECHTS 200 PLAATSEN BESCHIKBAAR  
OUDE STADSFEESTZAAL 
22 mei - 20u15 
€ 18 / € 15 - min26: € 10 (geen rang) 

Les Arts 
Florissants(FR)
o.l.v. Paul Agnew (UK)
Lamentazione: Leonardo Leo - Miserere voor dub-
belkoor en andere werken. Antonio Lotti - Crucifixus, 
Antonio Caldara - Crucifixus, Domenico Scarlatti - 
Stabat Mater

De meest ontroerende en mooie muziek bezingt het 
lijden. Tot ze uitgevoerd wordt door het Franse topen-
semble Les Arts Florissants: dan klinkt ze als zalf voor 
de oren! Meer nog, het ensemble staat dit seizoen der-
tig jaar op de concertplanken en komt exclusief voor 
België naar Mechelen. Omdat het ensemble een volle-
dig Italiaans barokprogramma brengt, vroegen we hen 
een van de vergeten parels uit het aartsbisschoppelijk 
archief uit te voeren. De muziekcollectie bestaat im-
mers uit wereldwijd unieke handschriften met Italiaan-
se barokmuziek. Laat u bekoren door deze ‘première’ 
in de prachtige Mechelse kathedraal.

SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL 
8 mei - 20u15 
Gratis inleiding door Stefanie Beghein 
Dekenij - 19u15 tot 19u50 
Cat. 1: € 18 / € 15 - Cat. 2: € 15 / € 12 
Cat. 3: € 12 / € 10 - min26: € 10

BONHEIDEN GC ‘T BLIKVELD
donderdag 22 april - 20u15
Nikolaas Kende, piano 
Muziek van Maurice Ravel, Lodewijk Mortelmans, 
Joseph Jongen en Frédéric Chopin
€ 13 - € 11,50 - € 10 | Info & tickets: 015 50 28 70 of 
blikveld@bonheiden.be | Organisator: GC ’t Blikveld

PUURS CC DE KOLLEBLOEM
zondag 25 april - 11u00
Frescamente 
Muziek van Igor Stravinski, Jeroen D’hoe en Johannes 
Brahms 
€ 9,50 - € 8 | Info & tickets: 03 890 76 20 of vrijetijds-
balie@puurs.be | Organisator: CC De Kollebloem

SCHILDE KERK SCHILDE-BERGEN
zondag 25 april - 16u00 en 20u00
Roel Dieltiens, cello 
Johann Sebastian Bach - Cellosuites
€ 25 voor de twee concerten (+55: € 22,50) | € 16 voor 
één concert - (+55: € 14,50) | studenten tot 25: € 5) | Info & 
tickets: 03 353 80 55 of info@festivaldervoorkempen.be
Organisator: Festival der Voorkempen vzw

LIER JEZUÏTENKERK
zondag 2 mei - 20u15
I Solisti del Vento Muziek van Wolfgang Amadeus 
Mozart en Luc Van Hove 
€ 13 - € 12 - € 11 - € 9 | Info & tickets: 03 488 06 
79 of info@lierscultuurcentrum.be | Organisator: Liers 
Cultuurcentrum

HEIST-OP-DEN-BERG CC ZWANEBERG 
woensdag 5 mei - 20u30
Piet Van Bockstal, hobo - Jef Neve, piano 
Muziek van György Kurtág, Johann Sebastian Bach en 
Jef Neve
€ 15 - € 14 - € 13,50 - € 12 | Sponsors: Istrilène en KBC 
(logo’s) | Info & tickets: 015 25 07 70 of info@zwane-
berg.be | Organisator: CC Zwaneberg / Wendungen vzw

BRASSCHAAT AUDITORIUM CC
woensdag 5 mei - 20u30
Jos van Immerseel, pianoforte 
Muziek van Edvard Grieg, Claude Debussy, Franz Liszt 
en George Gershwin 
€ 12 - € 10,50 - € 9 | Info & tickets: 03 650 03 00 of 
vrijetijd@brasschaat.be | Organisator: Gemeentebe-
stuur Brasschaat

MALLE SINT-MARTINUSKERK
vrijdag 7 mei - 20u30
Le jardin secret 
Muziek van Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste 
Lully en Louis Couperin 
€ 12 - € 10 | Sponsors: Abdij der Trappisten Westmalle 
en Gemeentebestuur Malle (logo’s nog krijgen) | Info & 
tickets: 03 312 33 75 of luc.van.roy@malle.be | Orga-
nisator: Vereniging Kasteelconcerten

SCHILDE KERK SCHILDE-BERGEN 
dinsdag 18 mei - 20u30
Kryptos Strijkkwartet. Dmitri Sjostakovitsj – Strijkkwar-
tetten nrs. 1,8 & 15 in combinatie met film over leven 
en werk van de componist. Tweede laureaat van de 
VIIIde Internationale Schostakovitch Wedstrijd voor 
Strijkkwartetten te Moskou in oktober 2008.
€ 16 - € 14,50 - € 5 | Info & tickets: 03 353 80 55 of 
info@festivaldervoorkempen.be | Organisator: Festival 
der Voorkempen vzw

Zefiro Torn
Tears of Joy
Otatium ercilitae dipsande viducimin no

Capilla Flamenca
Muziek uit de tijd van Margareta 
van Oostenrijk

Jan Vermeulen 
& Anne Cambier
Liedrepertoire van Franz Schubert & 
Robert Schumann 

Elise Caluwaerts & 
Kim Van den Brempt

Cabaretsongs van Erik Satie en Kurt Weill

Amarcord(D)

Programma (Janacek, Richard Strauss, enz.) =>  
weten we begin volgende week pas 

De Duitse klassieke boysband Amarcord – een hit in 
hun thuisland – overtuigde ook al enkele malen op het 
podium in België, maar stond nog nooit in zo’n unieke 
locatie als het Martin’s Patershof. Een mannelijk on-
deronsje? Wees gerust: in de intimiteit van Martin’s 
Patershof en met zo’n stembeheersing is stoerdoenerij 
ver weg.

SLECHTS 100 PLAATSEN BESCHIKBAAR
MARTIN’S PATERSHOF  
27 april - 20u15 
Concertsponsor: Martin’s Hof 
Cat. 1: € 15 / € 12 - Cat. 2: € 12 / € 10 
min26: € 10

Ensemble 
Clematis
o.l.v. Leonardo Garcià – 
Alarcón (AR)

Marc-Antoine Charpentier: Motetten, Stabat Mater, 
Magnificat. Servaes de Koninck : Scènemuziek voor 
Athalie van Racine. sonates en suites, ...

Het internationale gezelschap Ensemble Clematis heeft 
al een mooie reputatie opgebouwd als ontdekker van 
vergeten juweeltjes. Niet alleen muziek uit Frankrijk en 
Duitsland kan hen bekoren, maar ook vergeten parels 
van eigen bodem. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
uit Dendermonde afkomstige componist Servaes de 
Koninck. Qua stijl en kwaliteit past hij trouwens perfect 
bij de meer bekende barokcomponist Marc-Antoine 
Charpentier. Een concert voor avonturiers en nieuws-
gierige oren! 

CULTUURCENTRUM  
MINDERBROEDERSCOMPLEX 
1 mei - 20u15 
Cat. 1: € 15 / € 12 - Cat. 2: € 12 / € 10  
min26: € 10 

opgenomen 
door:

opgenomen 
door:

opgenomen 
door:

opgenomen 
door:

Het Festival van Vlaanderen-Mechelen organiseert en promoot niet alleen concerten in Mechelen 
zelf, maar ook in verschillende gemeenten verspreid over de provincie Antwerpen. Samen met 
lokale partners worden er dit jaar concerten in Bonheiden, Brasschaat, Heist-op-den-Berg, Lier, 
Malle, Puurs en Schilde aangeboden. Zo kan iedereen dicht bij huis genieten van kwaliteitsvolle 
Festivalconcerten met excellente uitvoerders, voor een onvergetelijke avond vol muziek en ont-
moeting. 
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Locaties 
MECHELEN HOORT STEMMEN 

1. Aartsbisschoppelijk Paleis, Wollemarkt 15
2. CC Mechelen, Minderbroederscomplex, Minderbroedersgang 5
3. Dekenij, Wollemarkt 15
4. KC nOna, Begijnenstraat 19
5. Martin’s Patershof,  Karmelietenstraat 4
6. Oude Stadsfeestzaal, Frederik de Merodestraat 28
7. Sint-Romboutskathedraal, ingang kant post
8. Stadhuis Mechelen, Grote Markt

Bereikbaarheid
Met de auto: de parkings in het centrum van Mechelen zijn 24 op 24 uur open:
AZ Sint-Maarten (campus Zwartzustersvest) (a) - Grote Markt (b) - Veemarkt (c) - Lamot (d) - Station (e) - 
Rode Kruisplein (f) - Zandpoortvest (g).

Met het openbaar vervoer: de meeste locaties liggen op ca. 15 minuten wandelafstand van het station Meche-
len of Mechelen-Nekkerspoel. Vanaf het station kunt u het centrum ook bereiken met de bussen van de lijn. 

Tickets 
MECHELEN HOORT STEMMEN
De ticketprijzen staan vermeld bij elk concert. De 
kortingsprijs geldt voor groepen vanaf 10 personen, 
personeel Stad en OCMW Mechelen, andersvaliden, 
werkzoekenden en 55plussers.

€ 10 voor -26jarigen. 
€ 7,5 voor studenten KH Mechelen met cultuur-
bon voor STIP. 

Het Festival van Vlaanderen - Mechelen is partner van 
de Uitpas Mechelen (enkel voor de concerten in Me-
chelen). Ticketprijzen € 5 (cat. 1 en 2) en € 2 (cat. 3). 
Tickets met deze korting zijn enkel verkrijgbaar aan 
de balie van Uit in Mechelen, niet aan de avondkassa.

Houders van een Begeleiderspas (begeleiding an-
dersvaliden) genieten van gratis toegang.

Ticketverkoop
Telefonisch of aan de balie van Uit in Mechelen:
Uit In Mechelen, Hallestraat 2-6, 2800 Mechelen
070 22 28 00
uitin@mechelen.be - www.uitinmechelen.be

www.mechelenhoortstemmen.be

Reserveren is gratis als u de tickets afhaalt aan de 
balie van Uit In Mechelen. Wanneer tickets worden 
verzonden na telefonische, schriftelijke of online re-
serveringen, wordt een verzendings- en administra-
tiekost van € 2 aangerekend per zending. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij het Festivalsecretariaat: 
015 26 23 41 of mechelen@festival.be.

Abonnementen 
MECHELEN HOORT STEMMEN
(enkel geldig voor de avondconcerten, niet voor het 
openingsfeest – niet online te koop)

Keuze-abonnement 3 - 4 - 5
Drie, vier of vijf concerten naar keuze: 20 % korting 
op de basisprijs, gratis programmaboekje.

Keuze-abonnement 6 - 7 - 8 - 9
Zes, zeven, acht concerten naar keuze, of het hele 
aanbod: 30 % korting op de basisprijs).

Festivalkeuze
Het Festival stelde voor u een abonnement samen 
waarin alle ingrediënten van het Festival terug te vin-
den zijn: zin voor avontuur, jong talent en een topcon-
cert. Onze keuze viel op:
01/05: Ensemble Clematis
12/05: Kryptos strijkkwartet en Hendrickje Van 
Kerckhove
15/05: Huelgas ensemble & Bl!ndman
Dit abonnement wordt u in tweede categorie aan-
geboden voor 30 euro (normaal 39 euro). Bovendien 
nodigen we u na het concert van Ensemble Clematis 
uit voor een drankje.

Geschenkbon
MECHELEN HOORT STEMMEN
Voor wie op zoek is naar een origineel en stijlvol ge-
schenk is er de geschenkbon van het Festival van 
Vlaanderen-Mechelen. De bon is twee Festivalseizoe-
nen geldig en kan op maat gemaakt worden. Bestellen 
kan via sofi e.vreys@festival.be of 015 26 23 41.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Eindredactie: Veerle Declerck
Samenstelling en redactie: Veerle Bosmans, Veerle 
Declerck, Sofi e Vreys
Verantwoordelijke uitgever: 
Veerle Declerck, Zoutwerf 5 – 2800 Mechelen
Vormgeving: CHOCO 
Drukwerk: Beukeleirs, Lint

Fotoverantwoording
Wij streven ernaar alle rechthebbenden te vermelden. 
Mochten wij hierbij iemand over het hoofd gezien 
hebben, kan u ons contacteren op 015 26 23 41.

Contact
Festival van Vlaanderen-Mechelen vzw
Zoutwerf 5 – 2800 Mechelen
015 26 23 41 – mechelen@festival.be
www.festival.be/mechelen

Indien u het volgende Festivalprogramma 
niet meer in een papieren versie wenst te 
ontvangen, maar wel elektronisch op de 

hoogte wenst gehouden te worden, dan kan u een 
mailbericht bezorgen met uw adresgegevens.

Onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
Het Festival van Vlaanderen is lid van de European Festival Association. 

Subsidiënten

Concertsponsors

Mediapartners Logistieke partners


