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MECHELEN
HOORT STEMMEN
Eén oor in, een andere wereld uit. Mechelen hoort Stemmen
brengt ook dit jaar de mooiste vocale muziek uit de vier
windstreken samen in het hart van de stad. Van een Arabische
blik op de Mattheüspassie tot onweerstaanbare close harmony
uit Groot-brittannië, van een godvruchtige Vivaldi tot de
contemplatieve koormuziek van Arvo Pärt.
Het Mechelse Stadhuis, het Cultuurcentrum, Martin’s Patershof
en de Sint-romboutskathedraal vormen in april en mei het
decor voor creatieve combinaties en muzikale confrontaties.
Mechelen hoort Stemmen is dan ook de ideale gelegenheid om
de stad te herontdekken met al uw zintuigen.
De meest voordelige manier om van ons veelzijdige aanbod te
genieten? Dat is kiezen voor een abonnement.
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WaaroM een aBonneMent?
Als abonnee geniet u van heel wat voordelen:
Tot 40 % korting op uw tickets
Eerste keuze bij de reservering
• Programmaboekjes aan de helft van de prijs
• Gratis parkeerplaatsen voor Festivalfreaks
• De kans om één van onze wellness-momenten te winnen
•
•

U komt al in aanmerking voor deze voordelen als u tickets
reserveert voor drie concerten.
Een eerste indruk? Ga naar www.mechelenhoortstemmen.be
voor enkele luister- en videofragmenten.

Indien u voor 6 februari een
abonnement bestelt, krijgt u er
een gratis ticket voor het concert
van The London Quartet tijdens
ons openingsfeest bovenop.
Over de abonneevoordelen leest
u meer op pagina 22.

4

De eerste tonen van Mechelen hoort
Stemmen klinken op 30 april. In en rond het
Stadhuis van Mechelen kan u die zaterdag
genieten van koormuziek, wervelende
tarantella’s en swingende jazz. Ook aan
de jongste muziekliefhebbers is gedacht:
voor hen is er een doe-voorstelling en een
muzikale vertelling.

SLECHTS €5
PER CONCERT!

5

CONCERTEN
van 13u00 tot 19u00 in en rond het stadhuis van Mechelen.
neapolis enseMBle 13u30 / 16u00

Het Neapolis Ensemble brengt de zuiderse sfeer naar Mechelen. In hun
Napolitaanse liederen uit de zeventiende en achttiende eeuw komen zowel
‘kunstmuziek’ als volksmuziek op sublieme wijze samen. Het resultaat zijn
weemoedige villanella’s en wervelende tarantella’s. Neapolis is zelden te horen
in belgië. Mis uw kans niet om dit topensemble aan het werk te zien!
the london Quartet 14u45

The Londen Quartet (voorheen Cantabile) ontstond in de jaren ’80 in Cambridge.
Dankzij de musical Blondel trad het kwartet meer dan 400 keer op in de Londense
West End. Sindsdien is het overal te horen met zowel polyfonie, jazz als eigentijdse
muziek. The London Quartet combineert virtuositeit op het hoogste niveau met
britse humor, een mix die nog het best wordt samengevat in de titel van één van
hun vele succesvolle shows: From Monteverdi to Monty Python.
FÊtes galantes - je te veuX ou l’histoire de l’aMour 13u30 / 16u00

Sprankelende harpklanken, warme cellotonen en een menselijke stem die alle
emoties kan vertolken: Fêtes Galantes vertelt de geschiedenis van de liefde in
liederen en aria’s. Van Orpheus’ lofzang aan Euridice - hem ingefluisterd door
Monteverdi - tot Astor Piazolla’s Argentijnse melancholie. Daartussen vindt u een
volle brievenbus aan amoureuze verklaringen van onder meer Vincenzo bellini,
Antonin Dvořák, Charles Gounod en Erik Satie.
the gents, het haags saXoFoonkWartet en johanette zoMer suMMertiMe 17u00 geschikt voor alle leeFtijden

Dat de Nederlandse sopraan Johanette Zomer haar mannetje weet te staan,
kan u horen in Summertime. Omringd door maar liefst twintig heren zet zij haar
glasheldere stem in voor de nu eens swingende, dan weer melancholische liedjes
van George Gershwin. Een slotconcert dat klassieke klanken aan Fascinating
Rythms paart.

GRATIS
SLOTCONCERT

6

VOOR KINDEREN

Willie is jarig – doe-theater (voor 4- tot 7-jarigen) 14u30 / 15u45

Twee straatvegers ontdekken dat hun trouwe viervoeter en werkmakker Willie
jarig is. Dat moet gevierd worden! Tussen het zwerfvuil liggen fantastische
muziekinstrumenten: een wc-pot, een fietspomp en zoveel meer. Speciaal voor
Willie maken ze een liedje. Maar waar is Willie eigenlijk? Heeft er iemand een
klein hondje gezien, met pet en bezem?
hoe het varken aan zijn krulstaart kWaM
FaMilievoorstelling (6+) 14u30

Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam is een korte, speelse monoloog,
waarin de oude engel Gabriël herinneringen ophaalt aan de tijd dat de dieren
geschapen werden. Omdat God de beestjes een naam en pels vergat te geven,
nam de onstuimige Gabriël het heft in handen.
Met melodieën, geluidseffecten en ritmes van het Emanon Ensemble tovert de
verteller een reeks kleurrijke beelden en taferelen tevoorschijn. Oor en oog
worden in gelijke mate bekoord, want de geprojecteerde tekeningen van Gerda
Dendooven maken het geheel compleet.
tip
De kans dat kinderen die te jong zijn voor een bepaalde voorstelling teleurgesteld
buitenkomen, is reëel. Daarom willen we vragen de minimumleeftijd die bij de
kinderactiviteiten vermeld wordt, te respecteren.

SLECHTS €3
PER
VOORSTELLING!
(OOK VOOR OUDERS)
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FEEST VOOR IEDEREEN
Goedgesmeerd en in vrolijke stemming begeleiden de stemmen van onder meer
boboto, Cantus Amici, kinderkoor Kolor, Les Amis de P., Korile, het Onze-LieveVrouwekoor, Scala Vocale en Viermaliks u doorheen de stad.
Surf naar www.mechelenhoortstemmen.be voor de exacte locaties en tijdstippen.
Voor wie in de namiddag op het marktplein rondkuiert of geniet van een eerste
terrasje, heeft Mardi brass een muzikale verrassing in petto.
De sfeer opsnuiven, een babbeltje doen, de dorst lessen of een kleine honger
stillen? Kom naar het Festivalcafé! De Keldermanszaal van het stadhuis wordt na
de middag een heus café chantant.

PRAKTISCH
Elk concert duurt 45 minuten. Een beknopt programma is de dag zelf beschikbaar.
Ouders hebben voldoende tijd om hun kind(eren) naar de Doe-voorstelling
Willie is jarig te brengen en zelf het concert van The London Quartet om 14u45
bij te wonen. Hetzelfde geldt voor de concerten van Fêtes Galantes en Neapolis
Ensemble om 16u00.
Op de prijzen gelden geen kortingen. We bieden geen abonnementsformules
aan voor het openingsfeest!
Tickets zijn te koop bij UiT in Mechelen, via www.mechelenhoortstemmen.be of
in het Festivalcafé (indien niet uitverkocht). Zie p. 23 voor meer ticketinfo.
Ontmoetingspunt: Stadhuis, Grote Markt
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AVONDCONCERTEN
shadoWs - Wereldcreatie
Een kapel, dertien kaarsen. Eén voor één worden ze gedoofd. Ze symboliseren
de twaalf apostelen die Christus verlaten alvorens hij sterft.
Shadows vindt zijn inspiratie in de christelijke Tenebrae-traditie. De muzikale
compositie van Jeroen D’hoe vormt een liedcyclus van zeven bewegingen,
afgewisseld met zes gearticuleerde stiltes. Het libretto is een lyrische meditatie
over schaduw in al zijn vormen.
Zeven verticale rollen wit Japans papier hangen achter de muzikanten van
Zefiro Torna. Gedurende de voorstelling creëert tekstkunstenaar brody
Neuenschwander een kalligrafisch werk op de achterzijde van het absorberende
papier, dat langzaam zijn betekenis onthult aan de toeschouwer. bereid u voor
op een buitenmuzikale ervaring in de Minderbroederskerk!
DONDErDAG 5 MEI 2011 - 21U00!
CULTUUrCENTrUM MECHELEN - MINDErbrOEDErSKErK KOOr
Interview met Jeroen D’hoe om 20u00!

Zefiro Torna

Griet De Geyter, Els Van Laethem zang
Jurgen De bruyn luit, theorbe
Liam Fennelly viola da gamba
Jeroen D’hoe compositie
Brody Neuenschwander live kalligrafie
Coproductie: Festival van Vlaanderen-Mechelen
(compositie-opdracht)

Tip: de originele
Leçons de Ténèbres
hoort u op 7 mei door
The King’s Consort

rang 1: € 18
rang 2: € 15
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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heMelse treurliederen
De Leçons de ténèbres danken hun naam aan de duistere ochtenddiensten tijdens
de Goede Week. Tijdens deze diensten werd er voorgelezen uit de Klaagliederen
van de profeet Jeremia. Sinds de middeleeuwen inspireerde dit materiaal
componisten tot de meest beklijvende muziek en ten tijde van Lodewijk XIV
slopen in de religieuze traditie ook enkele mondaine elementen. Niet iedereen
kon dat smaken, maar het leverde wel minstens één meesterwerk op. Couperin
zet in zijn Leçons de Franse traditie van de rijkelijk versierde en ogenschijnlijk
eeuwigdurende melodische lijnen verder. Ook treurliederen kunnen hemels
klinken…
ZATErDAG 7 MEI 2011 - 20U15
SINT-rOMbOUTSKATHEDrAAL - HOOGKOOr Slechts 200 plaatsen!
François Couperin ‘Le Grand’ - Magnificat anima mea
Monsieur de Sainte-Colombe ‘le fils’ - Prelude
Marin Marais - Tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe
François Couperin - Motet pour le jour de Pâques
François Couperin - Trois Leçons de ténèbres

The King’s Consort (GB)

Mhairi Lawson, Claire Debono sopraan
Susanne Heinrich viola da gamba
Lynda Sayce theorbe
Robert King orgel

rang 1: € 18
rang 2: € 15
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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Ballades en roMances uit toledo
Toen aan het eind van de dertiende eeuw de herovering van Spanje op de Moren
– de reconquista – tot stilstand kwam, ontstond in Toledo een unieke vorm van
samenleven. Moren, joden en christenen uit heel West-Europa vertaalden en
herwerkten er allerlei Arabische teksten, gaande van astrologie over filosofie
tot wiskunde. Muzikale tradities die tot dan toe voornamelijk door mondelinge
overlevering bleven bestaan, werden te boek gesteld.
De Spaanse zangeres begoña Olavide verrichtte heel wat onderzoek naar deze
rijke muzikale stroming en zocht er ook het karakteristieke instrumentarium
voor samen. Met Mudéjar (een oude Spaanse term voor moslims die zich
niet bekeerden) toerde Olavide de wereld rond. Nu brengt ze haar ArabischAndalousische ballades en romances naar Mechelen.
VrIJDAG 13 MEI 2011 - 20U15
MArTIN’S PATErSHOF Slechts 120 plaatsen!

Mudéjar (ES)

Begoña Olavide stem, psalter en muzikale leiding
Ramiro Amusategui middeleeuwse luit
Gianni de Genaro stem, viool, doedelzak
Serguey Saprychev bendir en darabouka (trommels)

rang 1: € 18
rang 2: € 15
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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wordt
opgenomen
door
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aha capella
The King’s Singers zijn ‘s werelds onovertroffen meesters van de a capella muziek
en het meest populaire mannelijke vocale sextet. Van Gesualdo tot Ligeti, van
rossi tot close harmony: The King’s Singers maken er in hun onvervalste en
loepzuivere stijl telkens een onvergetelijke belevenis van. Mooi uitgebalanceerd,
academisch juist en met een vleugje rasechte Engelse humor. Muziek is fun voor
hen en dat werkt bijzonder aanstekelijk.
ZATErDAG 14 MEI 2011 - 20U15
SINT-rOMbOUTSKATHEDrAAL - HOOGKOOr Slechts 200 plaatsen!
Salamone rossi - Psalm 124
Heinrich Schütz - Motetten en madrigalen
Henry Purcell - Lord, how long wilt Thou be angry
Henry Purcell - I was glad
Henry Purcell - O God thou art my God
Salamone rossi - Psalm 128
benjamin britten - Sacrale en profane muziek
Een niet te versmaden selectie close harmony

rang 1: € 18
rang 2: € 15
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen

The King’s Singers (GB)

David Hurley, Timothy Wayne-Wright contratenor
Paul Phoenix tenor
Philip Lawson, Christopher Gabbitas bariton
Jonathan Howard bas

Meet&Greet
voor abonnees
ontmoet de zangers van the king’s
singers! Bij uw abonnement kan u een
ticket bestellen voor de receptie na het
concert van dit charmante sextet. voor
€ 25 extra krijgt u bubbels en hapjes, in
het gezelschap van het ensemble dat u
net op hemelse muziek heeft getrakteerd.
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de Baltische zon
Litouwen, Estland en Letland zijn plekken waar je nog kan verdwalen in de
ongerepte natuur. In de zomer lijken de dagen eeuwig te duren, maar in de
winter heerst duisternis. Talrijke componisten uit deze landen hebben zich door
de weidsheid van hun omgeving en door fenomenen als het Noorderlicht en de
bijzon laten inspireren. De Litouwse dirigent Kaspars Putniņš overschouwt voor
ons de baltische koormuziek van de voorbije eeuw. Hoewel zeer toegankelijk, is
deze meditatieve, haast etherische muziek zeker niet vrijblijvend. Haal alvast uw
kompas boven!
DONDErDAG 19 MEI 2011 - 20U15
CULTUUrCENTrUM MECHELEN - MINDErbrOEDErSKErK
Emīls Dārziņš - Lied der Mignon
Pēteris Vasks - Mother the Sun
Gundega Šmite - Light Seeking Light
rytis Mažulis - Canon Solus
Arvo Pärt - Dopo la Vittoria
Ēriks Ešenvalds - Sun dogs
Veljo Tormis - The Towerbell of my Village

Cappella Amsterdam (NL)
Kaspars Putniņš (LT) dirigent

rang 1: € 18
rang 2: € 15
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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de araBische passie
naar johann seBastian Bach
Niemand heeft het lijden van de mens, belichaamd door Jezus Christus,
muzikaal zo indringend en ambitieus voorgesteld als bach in zijn passies.
Vladimir Ivanoff, een bruggenbouwer tussen Oost en West, vertaalde deze
barokke meesterwerken naar de Arabische klankenwereld. Hij bewerkte delen
uit de Johannes- en Mattheüspassie voor oosterse instrumenten als de ney, de ud
en de qanun. Vervolgens liet hij de muzikanten van Sarband al improviserend
nieuwe verbanden leggen.
In Mechelen krijgen zij onder meer het gezelschap van de Libanese zangeres
Fadia el-Hage, een grote dame die zowel westerse als Arabische muziek tot in de
puntjes beheerst. beeldprojecties - indringend als iconen - plaatsen deze passie
in een hedendaagse context. Waartoe bach leiden kan…
ZATErDAG 21 MEI 2011 - 20U15
CULTUUrCENTrUM MECHELEN - MINDErbrOEDErSKErK
Interview met Vladimir Ivanoff om 19u15

Sarband (D)

Vladimir Ivanoff dirigent
Fadia el-Hage alt
Modern String Quartet
Till Martin saxofoon
Hugo Siegmeth saxofoon, basklarinet
Judith Haug beeldprojecties

Bach hätte sich in seinem grab
umgedreht. dann wäre er
herausgestiegen, hätte sich den
staub abgeklopft und aufmerksam
zugehört […] die lieder waren am
beeindruckendsten, wenn Fadia el-hage
sie in arabisch vortrug. dann weinte
auch Bach.
Business Times

rang 1: € 18
rang 2: € 15
rang 3: € 12
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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jeugdige onstuiMigheid
Jong begonnen is half gewonnen! De verbeeldingskracht die de prille benjamin
britten tentoonspreidt in zijn liedcyclus Les Illuminations is zonder meer verbluffend.
Deze liederen, gebaseerd op gedichten van Arthur rimbaud, behoorden tot het
vaste repertoire van brittens muze Peter Pears. In de Minderbroederskerk worden
ze uitgevoerd door de beloftevolle belgische sopraan Liesbeth Devos.
Ook Mozarts Symfonie nr. 29, gecomponeerd op zijn achttiende, is een en al
jeugdige elegantie. Dit in sterk contrast met het Scherzo, het enige afgewerkte
deel uit Mahlers Pianokwartet, dat het gerenommeerde Amsterdam Sinfonietta
voor u brengt in een uitzonderlijke bewerking voor strijkers. De weltschmerz die
Mahlers œuvre kenmerkt, is al duidelijk voelbaar, ook al was hij minderjarig toen
hij het werk schreef.
ZONDAG 22 MEI 2011 - 20U15
CULTUUrCENTrUM MECHELEN - MINDErbrOEDErSKErK
Huldeconcert Lucienne Van Deyck
Gustav Mahler - Pianokwartet (versie voor strijkkwartet)
benjamin britten - Les Illuminations
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonie KV 201 nr. 29 in la groot

Amsterdam Sinfonietta (NL)
Liesbeth Devos sopraan

rang 1: € 18
rang 2: € 15
rang 3: € 12
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen

wordt
opgenomen
door
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WilliaM Blake: ruig, ruiger, ruigst
William blake is ongetwijfeld één van de meest intrigerende figuren uit het
achttiende-eeuwse Engeland. Dichter, schrijver, graveur, tekenaar, schilder,
visionair, mysticus, revolutionair, symbolist, socialist,… blake was het allemaal.
Tijdens zijn leven werd zijn talent als origineel scheppend kunstenaar niet erkend.
Zijn Illuminated books, waarin hij een eigenzinnige levensvisie en excentrieke
verbeeldingswereld uiteenzette, vonden geen brede weerklank bij zijn tijdgenoten.
Zelfs zijn intiemste vrienden en bewonderaars haakten af waar het zijn visionaire
poëzie betrof: duister werk, met veel symboliek beladen. blake was zijn tijd (te) ver
vooruit.
In deze productie, geïnspireerd op het fascinerende werk van William blake,
krijgt de klassieke recitalcontext een fikse adrenalinestoot van... een metalband.
“Verbeeldingskracht aan de macht”, had het credo van blake kunnen zijn. Dit
unieke concert brengt hulde aan de meester.
DINSDAG 24 MEI 2011 - 20U15
CULTUUrCENTrUM MECHELEN - MINDErbrOEDErSKErK
Annelies Van Parys - Tyger (creatie compositieopdracht Festival van Vlaanderen-Mechelen)
Jonathan Harvey - Ah! Sunflower
benjamin britten uit Songs and Proverbs of William blake
benjamin britten - Elegy uit de Serenade opus 31
raugh Vaughan-Williams - Ten blake songs
Jacob Ter Veldhuis - The garden of love (ghettoblaster)
Mylament - The blossom, Nights, Divine Image, Vilent of Men

Heaven and hell

Yves Saelens tenor
Kristien Ceuppens hobo
Inge Spinette piano
Mylament metalband
Caroline Petrick scenische vormgeving en regie
rang 1: € 15
rang 2: € 12
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen
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viva vivaldi
Hervé Niquet richtte in 1987 Le Concert Spirituel op. reeds jarenlang is het
één van de belangrijkste referenties voor de interpretatie en uitvoering van
barokmuziek. Het ensemble is verbonden aan het Centre de Musique baroque in
Versailles en treedt op in de grootste Europese concertzalen. Ook Vivaldi hoeven
we niet meer aan u voor te stellen. Zijn profane werken – zo’n 600 concerti en
opera’s – horen bij het populairste wat de barok voortbracht. Als componist van
religieuze werken werd hij pas in de jaren 1940 ontdekt. Nochtans schreef hij
voor de jonge meisjes van het Seminario Musicale dell’Ospedale della Pietà
heel wat meesterwerken, waaronder het overbekende Gloria.
ZATErDAG 28 MEI 2011 - 20U15
SINT-rOMbOUTSKATHEDrAAL
Antonio Vivaldi - Magnificat rV 610
Antonio Vivaldi - Laetus Sum rV 607
Antonio Vivaldi - In exitu Israel rV 604
Pierre Hugard - Missa Laudate pueri Dominum
Antonio Vivaldi - Symphonie Sacrée
Antonio Vivaldi - Gloria per l’ospedale rV 589

Le Concert Spirituel (FR)
Hervé Niquet dirigent

rang 1: € 18
rang 2: € 15
rang 3: € 12
-30 jaar: € 10
Zie p. 23 voor alle kortingen

Feestelijk
slotconcert!
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wordt
opgenomen
door

a la tête de son concert spirituel,
hervé niquet s’en donne à cœur
joie (…) sensations fortes assurés.
La libre Belgique
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GENIET VOORDELIG VAN
MECHELEN HOORT STEMMEN
bestel vandaag nog uw abonnement. Dat is niet alleen de voordeligste manier
om van Mechelen hoort Stemmen te genieten, u krijgt er bovendien allerlei
interessante extra’s bovenop.
ABO FESTIVALFLIRT
Kies minimum drie concerten uit ons aanbod en geniet 20% korting!
ABO FESTIVALFAN
Kies minimum vijf concerten uit ons aanbod en geniet 30% korting!
ABO FESTIVALFREAK
Kies minimum zeven concerten uit ons aanbod en geniet 40% korting!

ABO
VANAF
06/01

eXtra’s voor aBonnees
• U bent als eerste op de hoogte van het nieuwe Festivalprogramma en speciale
acties. U kan dan ook als eerste uw favoriete concerten selecteren. Losse
tickets worden pas verkocht vanaf 6 februari 2011, abonneren kan al vanaf 6
januari 2011.
• Als abonnee ontvangt u samen met uw tickets evenveel vouchers waarmee u
de programmaboekjes aan de helft van de prijs kan kopen.
• Abonneer voor 6 februari en u krijgt er een gratis ticket voor het concert
van The London Quartet tijdens onze openingsdag bovenop. Gelieve op uw
bestelbon te noteren of u van dit voordeel gebruik wenst te maken. Zie pagina 5
voor meer info over dit concert.
• Omdat we genieten hoog in het vaandel dragen, verloten we onder onze
abonnees vijf gratis massages. Deze worden u aangeboden door Mechelen
hoort Stemmen en beauty & Wellness De bron (www.saunadebron.be). De
winnaars van dit ontspanningsmoment brengen we persoonlijk op de hoogte na
afloop van het Festival.

Festivalfreaks bieden we
bovendien voor elk concert
uit hun abonnement een
gratis parkeerticket voor de
Vinciparkings aan. Zij besparen zo
algauw € 21 tot € 27!
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kortingen voor losse ticketkopers

TICKETS
VANAF
06/02

1. Jonger dan 30 jaar?
Dan betaalt u slechts € 10 voor de avondconcerten!
Studenten van de Lessius Hogeschool Mechelen krijgen met de cultuurbon een extra
korting van € 2,5.
2. € 3-korting in rang 1 en 2
65-plussers, werkzoekenden, andersvaliden, personeelsleden van de Stad en het OCMW
Mechelen en groepen van minimum 10 personen genieten een korting van € 3.
3. UiTpas Mechelen
Het Festival van Vlaanderen-Mechelen is partner van de UiTpas Mechelen (enkel voor de
concerten in Mechelen). Ticketprijzen voor pashouders: € 5 (rang 1 en 2) of € 2 (rang 3).
Tickets met deze korting zijn enkel verkrijgbaar aan de balie van UiT in Mechelen, niet aan
de avondkassa.
4. Houders van een Begeleiderspas (begeleiding andersvaliden) krijgen
gratis toegang.

HOE RESERVEREN?
Aan de balie van UiT in Mechelen
Hallestraat 2-6, 2800 Mechelen
Telefonisch
070 22 28 00
Via e-mail
uit@mechelen.be
Via de website
www.uitinmechelen.be (niet voor
abonnementen)
www.mechelenhoortstemmen.be

reserveren is gratis als u de tickets afhaalt
aan de balie van UiT in Mechelen.
Indien tickets worden verzonden na
telefonische, schriftelijke of online
reserveringen, rekenen we een
verzendings- en administratiekost aan van
€ 2 per zending.
Meer info
Voor meer informatie kan u terecht
bij het Festivalsecretariaat:
T 015 26 23 41
mechelen@festival.be
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Bereikbaarheid
Met de auto: de parkings in het centrum van Mechelen zijn 24 op 24 uur open. Na 19
uur betaalt u in de parkings van Vinci maximum € 3.
Met het openbaar vervoer: de meeste locaties liggen op ca. 15 minuten
wandelafstand van de treinstations Mechelen of Mechelen-Nekkerspoel. Vanaf deze
stations kan u het centrum ook bereiken met de bussen van de lijn.
1
2
3
4

Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang
Martin’s Patershof, Karmelietenstraat 4
Sint-Romboutskathedraal, ingang kant Post
Stadhuis Mechelen, Grote Markt

Vinci

3
1
4

Vinci
2

Vinci
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Bestelbon
O Dhr. O Mevr.
Voornaam…………………………………………………………………………………..
Naam ……………………………………………………………………………………….
Straat ……………………………………………………………………Nr……………….
Postcode…………………Woonplaats……………………….............…………........…
Tel ……………………………………………………………………………………..........
Gsm………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum ……………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………….
O Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van de activiteiten van het Festival van
Vlaanderen-Mechelen.
Ik heb recht op één van de kortingen (enkel voor losse tickets):
O
+65
-30
O
O
andersvalide
O
werkzoekend
O
personeel stad of OCMW Mechelen
O
UiTpas
O
begeleiderspas
groep van minimum 10 personen
O
Stuur dit bestelformulier terug naar:
UiT in Mechelen
Hallestraat 2-6
2800 Mechelen

U ontvangt van UiT in Mechelen een bevestiging van uw bestelling en een uitnodiging
tot betaling via overschrijving. Na overschrijving worden uw kaarten per post
opgestuurd.
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Openingsfeest 30/04/2011		
Aantal
Totaal
13u30 - Fêtes Galantes 		
€ 5 x ………………..=…………………………............
13u30 - Neapolis Ensemble		
€ 5 x ………………..=…………………………............
14u30 - Doe-mee theater Willie is jarig € 3 x ………………..=…………………………............
14u30 - Familievoorstelling:
Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam € 3 x ………………..=…………………………............
14u45 - The London Quartet		
€ 5 x ………………..=…………………………............
15u45 - Doe-mee theater Willie is jarig € 3 x ………………..=…………………………............
16u00 - Fêtes Galantes		
€ 5 x ………………..=…………………………............
16u00 - Neapolis Ensemble		
€ 5 x ………………..=…………………………............
Totaal openingsfeest………………………………………………………………………….............

Avondconcerten 		Rang 1* Rang 2* Rang 3* Aantal
Totaal
€ 15		
x ……………= ………..
05/05/2011 - Zefiro Torna		
€ 18
07/05/2011 - King’s Consort		
€ 15		
x ……………= ………..
€ 18
13/05/2011 - Mudéjar		
€ 15		
x ……………= ………..
€ 18
14/05/2011 - The King’s Singers
€ 15		
x ……………= ………..
€ 18
19/05/2011 - Cappella Amsterdam € 18
€ 15
x ……………= ………..
21/05/2011 - Sarband		
€ 15
€ 12
x ……………= ………..
€ 18
22/05/2011 - Amsterdam Sinfonietta € 18
€ 15
€ 12
x ……………= ………..
24/05/2011 - Heaven and Hell
€ 12		
x ……………= ………..
€ 15
28/05/2011 - Le Concert Spirituel
€ 15
€ 12
x ……………= ………..
€ 18
Totaal avondconcerten…………………………………………………………………………….....

Abonnementen
ABO FESTIVALFLIRT: minimum 3 concerten:
ABO FESTIVALFAN: minimum 5 concerten:
ABO FESTIVALFREAK: minimum 7 concerten:

Totaal avondconcerten - 20% korting: ……….
Totaal avondconcerten - 30% korting: ……….
Totaal avondconcerten - 40% korting: ……….

Voordelen voor abonnees			
Aantal
Gratis ticket The London Quartet 		
…………………………..................................
(bij abonnementsbestelling voor 06/02! - 1 ticket per abo)
Meet and Greet The King’s Singers		
€ 25 x…………………………= ……............

TOTAAL........................………………………………………………………………………………		
Verzendingskost (€ 2)
		
* Omcirkel wat past
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Klara en Kunst.
Maar 4 letters
verschil.

We krijgen er maar niet genoeg van. Of het nu een fascinatie voor schilderkunst is, liefde
voor architectuur, interesse in theater, passie voor muziek of verslaving aan literatuur.
Kunst is de bestaansreden van Klara. En dat valt op. Luister maar eens naar Klara of surf
naar klara.be. We kunnen het moeilijk verbergen. Het zit zelfs in onze naam. Een beetje toch.
Klara. Alles voor de kunst.
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GENIET MEER VAN
MECHELEN HOORT STEMMEN
Mag het iets meer zijn? Bij hemelse muziek horen hemelse verwennerijen.
Maak van uw festivalbezoek een onvergetelijke totaalervaring met deze
exclusieve arrangementen.
nachtje genieten
B&B De Groene Maan verrast zijn bezoekers op een oase van bio-rust in het hartje van Mechelen.
Afhankelijk van de kamer geniet u voor slechts € 50 of € 57,5 per persoon van:
• Een overnachting
• royaal ontbijt met verse, huisbereide en biologische producten
• Gratis bubbels
• Tickets voor een concert uit de reeks Mechelen hoort Stemmen
• 10% korting op de 2de nacht
B&B Luna Luna is een gezellig gasthuis in de schaduw van de Sint-romboutstoren. Een uniek
arrangement rond het concert van The King’s Singers verwent niet enkel uw oren. Voor € 145 per
persoon beleeft u:
• Twee overnachtingen in een exclusieve suite
• Een gegidste wandeling door de binnenstad met de gastheer (een officiële stadsgids)
• Tickets voor het concert van de King’s Singers op zaterdag 14 mei in de Sint-romboutskathedraal
• Uitgebreid ontbijt voor twee in de ontbijtruimte of in de stadstuin
B&B Jan Bol is een huis vol muziek. Niet enkel de fraaie tonen waar uitbaatster en harpiste
Aurélie u mee verwent, brengen u in hogere sferen. Afhankelijk van uw keuze krijgt u
voor € 130 of € 150 per persoon:
• Twee nachten in de gastenkamer of in de suite
• 1 gewoon ontbijt
• 1 luxe ontbijt met live harpmuziek (op zondag)
• Tickets voor een concert uit de reeks Mechelen hoort Stemmen
• Parkeerplaats
Novotel verwent liefhebbers van klassiek met een weekendje op en top genieten. Voor slechts €
54,5 per persoon mag u zich verheugen op:
• Een kamer mét ontbijt
• Een welkomstdrankje
• Een beethovenwandeling door de stad
• Tickets voor een concert uit de reeks Mechelen hoort Stemmen
• Surf naar www.mechelenhoortstemmen.be en ontdek hoe u gratis van dit arrangement
kan genieten.
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BeautY & Wellness
Gezondheid en muziek gaan hand in hand bij Beauty & Wellnesscenter De Bron.
Festivalgangers kunnen zich voor slechts € 80 per persoon volledig ontspannen met klassiek en
meer:
• Een heerlijke nacht in één van de gastenkamers
• Een lekker ontbijt
• Een ontspannende massage
• Tickets voor een concert uit de reeks Mechelen hoort Stemmen
Meer info over de arrangementen en de reserveringsvoorwaarden vindt u op

www.mechelenhoortstemmen.be

GESCHENKBON
De geschenkbon van het Festival van
Vlaanderen-Mechelen maakt de ontvanger
een muzikale beleving rijker, maar biedt
hem of haar ook de vrijheid om keuzes te
maken. De bon is twee Festivalseizoenen
geldig en kan op maat gemaakt worden.
Bestellen kan via sofie.vreys@festival.be of
op 015 26 23 41.
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Het Festival van Vlaanderen-Mechelen ontstond 45 jaar
geleden uit een reeks orgel- en beiaardconcerten. Anno
2011 is het een klassieke muziekfeest verspreid over de
hele provincie Antwerpen. Het doel is een breed publiek
te laten genieten van prachtige muziek in een bijzondere
omgeving. Drie pijlers ondersteunen deze doelstelling.

Mechelen hoort Stemmen
Mechelen hoort Stemmen is de nieuwe naam voor de concertreeks van het Festival van
Vlaanderen in de stad Mechelen: binnen- en buitenlandse artiesten brengen elk voorjaar
de meest ontroerende en beklijvende muziek die voor de stem geschreven is. Grote namen
delen het podium met jonge talenten of hier nog onbekende klasse-ensembles.
Festival +
Het Festival van Vlaanderen bundelt de krachten met lokale besturen en culturele
verenigingen om aanstormend talent en gevestigde waarden naar de gemeenten en
steden van de provincie Antwerpen te brengen. Bonheiden, Brasschaat, Heist-op-denBerg, Lier, Lint, Malle, Puurs en Schilde ontpoppen zich elk voorjaar tot muzikale hotspots!
In 2011 staan onder meer Trio Horta, Arsis4 & Marie Hallynck, Raphaella Smits, Capilla
Flamenca en Zefiro Torna op het programma.
Muziek in Kempense abdijen en begijnhoven
In het najaar organiseren het Festival van Vlaanderen en de provincie Antwerpen 12
concerten in het religieuze patrimonium van de provincie, en van de Kempense regio
in het bijzonder. De pracht en stilte van abdijen en begijnhoven vormen een extra troef:
historisch waardevolle sites als de abdijkerken van Averbode, Postel en Tongerlo en de
begijnhofkerken van onder andere Hoogstraten en Turnhout doen dienst als decor voor
uitgekiende concerten. Maken hun opwachting: Koor Sint-Jean de Rila (Bulgarije), Profeti
della Quinta (Israel/Zwitserland), Le Concert Spirituel (Frankrijk), Stile Anticuo (Verenigd
Koninkrijk), Vlaams Radio Koor, Johanette Zomer (Nederland),...

Programma en ticketinformatie vindt u op www.festivalmechelen.be
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kalender
Za 16 april - 20u00
Heist-op-den-berg Schouwburg
Emanon Ensemble
Zo 24 april - 11u00
Puurs CC De Kollebloem
Trio Horta

Vr 13 mei - 20u30
Malle Sint-Martinuskerk
Zefiro Torna
Za 14 mei - 20u15
Mechelen Sint-romboutskathedraal
The King’s Singers

Do 28 april - 20u15
Lint Onze Lieve Vrouw Geboorte
Trio Horta

Do 19 mei - 20u15
Mechelen Cultuurcentrum
Cappella Amsterdam

Do 28 april - 20u30
Schilde Kerk Schilde-bergen
Arsis4 & Marie Hallynck

Za 21 mei - 20u15
Mechelen Cultuurcentrum
Sarband

Za 30 april - 13u30
Mechelen Stadhuis
Openingsfeest Mechelen hoort Stemmen
Do 5 mei - 21u00
Mechelen Cultuurcentrum
Zefiro Torna & brody Neuenschwander
Za 7 mei - 20u15
Mechelen Sint-romboutskathedraal
The King’s Consort
Vr 13 mei - 20u15
Mechelen Martin’s Patershof
Mudéjar
Vr 13 mei - 20u15
bonheiden GC ’t blikveld
raphaëla Smits & Eric robberecht

Zo 22 mei - 20u15
Mechelen Cultuurcentrum
Amsterdam Sinfonietta & Liesbeth Devos
Di 24 mei - 20u15
Mechelen Cultuurcentrum
Heaven and Hell
Wo 25 mei - 20u30
brasschaat Sint-Antoniuskerk
Capilla Flamenca
Za 28 mei - 20u15
Mechelen Sint-romboutskathedraal
Le Concert Spirituel

WWW.MECHELENHOORTSTEMMEN.BE
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Fotoverantwoording
Wij streven ernaar alle rechthebbenden te vermelden.
Mochten wij hierbij iemand over het hoofd gezien hebben,
kan u ons contacteren op het nummer 015 26 23 41.
Contact
Festival van Vlaanderen-Mechelen vzw
Zoutwerf 5 - 2800 Mechelen
015 26 23 41 - mechelen@festival.be
Onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
Het Festival van Vlaanderen is lid van de European Festival Association.

