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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
VR 23.04 – 20:00

Didier François, 
Michel Bisceglia 
& Utopia
De Monte met Blue 
Notes 

50% jazz
50% oude muziek

LOCATIE 

Sint-Pieter-en-Paulkerk

BEZETTING

Ensemble Utopia
Michaela Riener - mezzo
Bart Uvyn - contratenor
Adriaan De Koster - tenor
Jan Van Elsacker - tenor
Lieven Termont - bariton
Guillaume Orly - bas

Michel Bisceglia - piano
Marc Lehan - drums
Romina Lischka - viola da 
gamba
Thomas Baeté - viola da gamba
Didier François - nyckelharpa
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Programma
Philippus de Monte  
Si Ambulavero: Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Agnus Dei  
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De Monte met Blue Notes

Didier François is een muzikale kameleon. Hij speelt met hart en ziel en schuwt geen 
enkele uitdaging. Samen met zijn goede vriend en pianist Michel Bisceglia krijgt 
Philippus De Monte’s mis Si Ambulavero een nieuw gelaat: een mis met een fusie 
tussen het oude en het nieuwe, tussen polyfonie en jazz. We gingen met Didier 
François op zoek naar de identiteit van zijn polyvalente ziel en de motivatie om dit 
bijzonder project te realiseren.

Als we jouw biografie bekijken, dan zien we dat je niet vast te pinnen bent op 
één genre en al vele wateren doorzwommen hebt. Mogen we jou een artistieke 
duizendpoot noemen?

DF: Sommigen zeggen dat inderdaad! Ook omdat ik naast musiceren nog aan 
beeldhouwen doe, ik op een boot woon én fulltime papa ben. Maar ik beschouw 
mezelf niet als duizendpoot. Alles draait volgens mij rond één centraal thema: het 
vertolken en veruitwendigen van emoties. Het medium maakt mij dus weinig uit, zo-
lang ik maar mijn diepste gevoelens tot bij de mensen kan brengen. En wat muziek 
betreft klopt het dat ik zowel klassieke muziek, barok, polyfonie, volksmuziek, jazz 
en wereldmuziek op de planken heb gebracht met mijn nyckelharpa. Maar eigenlijk 
maak ik geen onderscheid tussen de noten en genres die ik speel, ik focus me altijd 
op diezelfde creativiteit en overgave.

Vanwaar komt de fascinatie voor oude muziek?
DF: De polyfone muziek heeft altijd al een sterke aantrekking op mij gehad. Ik ver-
gelijk het met het leven zelf. Ook in ons dagdagelijks bestaan heb je verschillende 
stemmen/personen die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, hun eigen identi-
teit hebben, maar tevens ook niet zonder elkaar kunnen. Als je Albert Einstein mag 
geloven, zijn we allemaal met elkaar verbonden in de kosmos. Zelfs in deze crisis ben 
ik ervan overtuigd dat alle positieve acties van individuele personen effect hebben 
op het welzijn van de totale bevolking. 
Wat mij ook aanspreekt aan polyfone muziek uit de renaissance is dat muzikale ego’s 
nog geen plaats gevonden hebben in deze setting. We spreken nog niet van een 
divacultuur zoals in de barok bijvoorbeeld, maar van een homogene groep zangers 
die ten dienste staat van de muziek. En als derde element geloof ik dat de impro-
visatie absoluut zijn plaats heeft binnen deze stijl. Je had wel altijd een zanger die 
aan het improviseren was. In die tijd aan het hof was een goede stem hebben niet 
voldoende om je plaats te verwerven. Als je kon excelleren in het improviseren had 
je altijd een stapje voor.  En dus leent de jazz, of andere stijlen waar improvisatie erg 
prominent aanwezig is, zich zeer goed tot een fusie met renaissancemuziek.
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Hoe is dit uniek project tot stand gekomen? 
DF: Als grote fan van De Monte sprong ik een gat in de lucht toen ik hoorde dat 
hij centraal zou staan in de editie van 2021. Ik wil zijn muziek dichter bij de mensen 
brengen, en dat doe ik door mezelf te zijn. De crisis houdt ons ook niet tegen om 
dit project te realiseren. Integendeel, we investeren heel wat tijd en middelen om 
ervoor te zorgen dat ook de digitale beleving het publiek zal betoveren. Mijn part-
ners in crime waaronder pianist Michel Bisceglia en de zangers van Utopia zijn niet 
enkel collega’s maar ook vrienden. Zij volgen mijn holistische insteek: je bent wie 
je bent en daarom ben je ook muzikant. En die synergie kenmerkt dit project. We 
kozen voor de mis Si Ambulavero, letterlijk vertaald, ik wandel ik dwaal. Terwijl wij de 
mis uitvoeren en improviseren wandelen en zingen de zangers van Utopia door de 
kerk. De sacraliteit van de mis past ook perfect bij de insteek van het actieve leven. 
Zin geven, onderweg zijn en stil worden in jezelf. Want die religieuze beleving, zo 
geëvolueerd doorheen de tijd, bestaat quasi bijna niet meer en dat willen we met 
De Monte en ons fusieproject terugbrengen. Het publiek mag komen bezinnen en 
betoverd worden. 

Is het geen heiligschennis om De Monte zo te altereren?
DF: De tegenstanders kan ik het niet kwalijk nemen. Ik speel enkel voor degenen die 
op ontdekkingstocht willen gaan en klaar zijn voor mijn muziek. Dit is de story of my 
life. Het raakt mij niet als ik kritiek krijg. Ik apprecieer de traditionele uitvoering, maar 
ik geloof ook in mijn modern concept. En dat concept draait niet zozeer rond De 
Monte maar gaat over mijn eigen uitvoeringsfilosofie. Ik blijf altijd trouw aan mezelf 
en ben eerlijk over het resultaat. Op die manier kan het resultaat toch nooit ‘vals’ zijn 
of niet oprecht? Vergelijk het met de spontaniteit en timing van een goede mop. Als 
je de grap goed brengt, zullen de mensen lachen. Als je begint na te denken over de 
mop, zal je hoogstwaarschijnlijk de grap moeten uitleggen en zal niemand lachen. 
De analogie met mijn muziek is snel gemaakt: wanneer de timing goed zit begeef ik 
mij eerder in een denkloze spontane wereld dan een conceptuele cerebraal patroon.

Leent de muziek van De Monte zich dan zo goed voor dergelijk crossover pro-
ject?
DF: Niet meer of minder dan de muziek van Josquin bijvoorbeeld. Ik speel zelf op 
een speciaal instrument, de Nyckelharpa. Ik heb daar al zoveel genres mee uitge-
voerd, en ik voel heel intuïtief aan dat de muziek van De Monte zich er perfect toe 
leent.  Zowel de muziek als de mis kunnen me eindeloos boeien, wat zal resulteren 
in een goede uitvoering. 
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Je zal het publiek niet kunnen zien. Misschien is dit interview dan wel de plek 
om een boodschap voor hen achter te laten?
DF: Ik wil het publiek in de eerste plaats bedanken. De aanwezige mensen moeten 
altijd moeite doen om present te zijn, zowel in fysieke als digitale omstandigheden. 
Mensen hebben het nog altijd enorm druk en moeten hun levens on hold zetten om 
naar het theater te komen. En dus heerst er bij mij altijd een grote dankbaarheid ten 
opzichte van het publiek. De energie om klaar te zijn én je te laten betoveren, je te 
laten onderdompelen in muziek, daar ben ik dankbaar voor. Tijdens de streaming zal 
ik er dan alles aan doen om deze boodschap over te brengen.

Interview: Jasper Gheysen
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Biografie 
Didier François

De Belgische violist en Nyckelharpa speler Didier François is een man die van ont-
moetingen houdt. Over het geheel van zijn zeven albums uit zijn discografie, vindt 
men, onder andere, Renaud Garcia-Fons (contrabas), de Zweedse zangeres Ulrika 
Boden, Lévon Minassian (doudouk speller van Peter Gabriel) en de draailierspeler 
Gilles Chabenat met wie hij een dubbel-cd opneemt samen met de Franse zanger 
Gabriel Yacoub. Met de Italiaanse nyckelharpaspeler Marco Ambrosini nam hij de 
44 vioolduo’s van Bartòk op (herwerkt voor de nyckelhrapa). Ze werken- en treden 
vandaag nog regelmatig samen op. Bovendien kruiste zijn pad die van Stéphane 
Grappelli, Michael Riessler (Duitse saxofonist en componist) en hij was ook solist bij 
de live vertoning van de “Lord of the rings” gecomponeerd door de Amerikaanse 
filmcomponist Howard Shore. Met de Franse film componist Armand Amar (door 
een César bekroond voor de muziek van “Le Concert” film van Radu Mihaileanu) 
werkt hij samen aan de film- en ballet muziek voor regiseurs als Costa-Gavras (voor 
de films “Amen” en “Le Couperet”), Yann Arthus-Bertrand (voor de documentaire 
“La terre vue du ciel”) en Anne-Marie Porras (voor het ballet “Parole d’anges”). Hij 
spelt ook regelmatig met de luit speler van Jordi Savall : Rolf Lieslevand. Didier Fran-
çois houdt er ook van zijn werk te associëren met zangstemmen zoals die van Neeka, 
Tom Theuns, Patrick Riguelle en dit voor specifieke projecten. Hij was gedurende 
tien jaren mee verantwoordelijk voor de muzikale leiding binnen het Brussels theater 
ensemble Leporello. Sinds kort speelt hij ook in de Elias Nardis ensemble. Een Itali-
aanse groep die oude Ottomaanse muziek herwerkt in eigentijdse composities (oud, 
percussie, bas en nyckelharpa). Het repertoire van Didier Francois zijn doordrongen 
van eclectische invloeden, waarbij hij zowel improvisatie op traditionele thema’s als 
eerder klassieke en jazzy composities mengt.

Het is dankzij de techniek van de Belgische violist Arthur Grumiaux, dat Didier Fran-
çois een techniek op punt heeft kunnen zetten voor de nyckelharpa dat gebaseerd is 
op ontspanning en vloeiende bewegingen. Deze vernieuwende manier van spelen 
geeft meer bewegingsvrijheid waardoor de muzikant de kwaliteit van zijn klanken 
kan verdiepen. Bovendien vergroot dit de mogelijkheden om hedendaagse inter-
pretaties te componeren die het repertoire van dit instrument (dat tot nog toe vooral 
gekend is door de Zweedse volksmuziek), kunnen verbreden. Men kan nu in het 
werk van Didier François, dankzij de helderheid van de klank, gemengd met de 
resonantie van de sympathiesnaren, de rijkheid van de toetsen beluisteren in Bach, 
Ysaïe, Satie, maar ook in vele van zijn eigen composities waarvan velen gebaseerd 
op thema’s uit het traditionele patrimonium. Verder geeft Didier François ook les in 
Duitsland, Italië en Zweden en aan het stedelijk conservatorium van Mechelen.
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Michel Bisceglia

Michelino Bisceglia werd geboren in een familie van Italiaanse origine, en begon 
al op zesjarige leeftijd met bespelen van het klavier. Zijn opleiding klassieke piano 
startte wel pas op twaalfjarige leeftijd. Enkele jaren laten schakelde hij over naar mo-
derne piano en hij begon een intens dagelijks oefenregime om muzikant te worden.
In het begin van zijn ontwikkeling werd hij het meest beïnvloed door Bill Evans, Len-
nie Tristano en Keith Jarrett. Intussen had hij ook toegang tot de muziek van Mozart, 
Rachmaninov en Stravinsky, wat sterk zijn instinct voor compositie en orkestratie in-
spireerde.  Na enkele jaren van intensieve zelfstudie begon hij te werken als pianist, 
componist en arrangeur. Als producer werkte  Michelino mee aan meer dan 60 full 
album opnames. Hij componeerde en arrangeerde ongeveer 450 orkestraties voor 
symfonische orkesten, big bands, koren, en strijk kwartetten.  Hij werd in België twee 
keer genomineerd voor een ZAMU MUSIC AWARD (beste muzikant), in 1997 en 
1999. In 2004 richtte hij zelfs zijn eigen symfonisch orkest op, PROVA SYMFONICA 
genaamd.

Daarenboven componeerde Michel Bisceglia de voorbije vier jaren ook nog de 
soundtrack voor een tiental langspeelfilms. Onder andere componeerde hij de 
soundtrack voor de succesvolle langspeelfilm ‘Marina’ van regisseur Stijn Coninx, 
die het levensverhaal vertelt van Rocco Granata.  Voor deze film heeft Michel Bisce-
glia de “World Soundtrack Award 2014 public choice”  gewonnen. 

Als orkestrator, arrangeur en dirigent werkte Michelino ook samen met een aantal 
gerenommeerde internationale orkesten, zoals De Filharmonie, The Brussles Phil-
harmonic, The Japan Synfonia Orchestra en Orquestra Nacional do Porto.
Eerder dit jaar werkte Michelino Bisceglia aan de opnames van zijn eerste concerto 
voor hobo en strijkorkest. Hiervoor werkte hij samen met Piet van Bockstal en The 
Brussels Chamber Orchestra. De CD release is gepland in dit najaar.

Romina Lischka

De Oostenrijkse gambiste Romina Lischka maakte kennis met de viola da gamba 
toen ze dertien was. Op dat moment studeerde ze gitaar in haar geboortestad We-
nen. Aangetrokken tot de Oude Muziek nam ze gambalessen bij Jorge Daniel Va-
lencia en volgde meestercursussen bij Wieland Kuijken en Jordi Savall. Ze zette haar 
studies verder bij Paolo Pandolfo aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Zwis-
terland. In 2006 behaalde ze er haar diploma met grote onderscheiding. In 2008 be-
haalde ze nog een Meestergraad met grote onderscheiding aan het Koninklijk Con-
servatorium van Brussel, waar ze studeerde bij Philippe Pierlot. In 2000 won Romina 
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de “Prima la Musica” wedstrijd in Oostenrijk. In 2004 werd Romina geselecteerd om 
deel te nemen aan de Académie Européenne d’Ambronay o.l.v. Christophe Rousset.
Als freelance soliste en continuospeelster treedt Romina op met het Ricercar Con-
sort (Philippe Pierlot), Collegium Vocale (Philippe Herreweghe), Gli Angeli Genève, 
Il Gardelino, MCO, le Jardin Secret, Queen’s Consort (Sophie Gent), Zefiro Torna, 
B’Rock, Capilla Flamenca, Vlaamse Opera, Roza Enflorese In de voorbije jaren was 
Romina te horen op de Dag van de Oude Muziek, AMUZ, BOZAR, Midis Minimes, 
Early Music Festival York, Festival van Vlaanderen, Netwerk Oude Muziek, Brighton 
Early Music Festival, Festival de la Roque d‘Antheron, Züricher Tonhalle, Konzerthaus 
Innsbruck, Festival de Labeaume, Teatro Maliban, Auroville(Indië), Concertgebouw 
Amsterdam, Lincoln Center NY, Festival d‘Aix en Provence, Folle Journée à Nantes 
et Tokio,...

Ze nam CD’s op voor CORO, Ricercar, Christophorus, Flora en Fuga libera. Naast 
haar concertactiviteiten als gambiste, studeerde Romina nog Noord- Indische zang 
(Dhrupad) aan de afdeling Wereldmuziek van het Conservatorium van Rotterdam 
(Bachelor 2010) en in India met Ustad Fariduddin Dagar en Uday Bhawalkar. Voor 
het concertseizoen 2012-13 is Romina Lischka uitgekozen als “Rising Star” van BO-
ZAR en Concertgebouw Amsterdam in de categorie Oude Muziek. Haar erste CD 
‘Pièces de viole de Sieur de Machy’ ontving een Diapason 5. In november 2011 leide 
ze haar eerste “Manufaktuur-Projekt” in de Bijloke te Gent. Afgelopen jaar heeft 
Romina ook haar eigen „Hathor Consort” opgericht, dat zich specialiseert in Renais-
sance en Barokke Ensemblemuziek. De erste CD van haar ensemble ‘Lachrimae’ 
van John Dowland ontving goede recensies van de pers (Klara’s 10 nominatie, IRR 
outstanding, 4 diapasons).

Thomas Baeté

Thomas Baeté begint al jong te musiceren: in koorverband en als vioolleerling aan 
de muziekschool van Oostende. Na zijn middelbare studies gaat hij aan het Con-
servatorium van Antwerpen viool studeren in de klas van Vegard Nilsen. Omdat hij 
wordt gebeten door een nostalgisch virus, legt hij zich ondertussen, eerst als auto-
didact en dan met hulp van Piet Stryckers, toe op het gambaspel. In 1997 vervoegt 
hij de klas van Wieland Kuijken aan het Conservatorium van Brussel, waar hij in 
2002 afstudeert. Naast de opleiding bij Wieland Kuijken, hebben lessen en stages 
met Peter van Heyghen, Jordi Savall, Paolo Pandolfo, Sophie Watillon en  Pedro 
Memelsdorff  hem gemarkeerd. Als gambist en vedelspeler freelancet Thomas nu 
bij ensembles voor oude muziek: Mala Punica (Pedro Memelsdorff), Graindelavoix 
(Björn Schmelzer), La Caccia (Patrick Denecker), The Spirit of Gambo (Freek Borstlap) 
en andere.  Hij is ook vast ensemblelid van La Roza Enflorese en la Folata.
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Daarnaast geeft hij gamba- en ensembleles in het Stedelijk Conservatorium van Leu-
ven, en de Académie de Musique van Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij leidt een eigen 
ensemble ClubMediéval. Voor de volgend seizoenen is Thomas Baeté kind aan huis 
bij AMUZ te Antwerpen als één van de drie ‘AMISd’AMUZ’.

Utopia

Het Belgische Utopia verenigt vijf zangers die jarenlange ervaring genoten bij ge-
renommeerde ensembles zoals Collegium Vocale Gent, Huelgas Ensemble, Capilla 
Flamenca, De Nederlandse Bachvereniging, Bach Collegium Japan, Le Concert Spi-
rituel en Pygmalion. Utopia nam in 2015 een vliegende start met een eerste concert 
in het Early Music Festival te Warschau en verschillende concerten in het Festival 
van Vlaanderen. Ondertussen gaf het ensemble ook al een heel aantal concerten in 
België en Nederland en bracht het reeds twee cd’s uit bij het label Et’cetera. De cd 
met de Lamentaties van Cristóbal de Morales oogstte veel lof en ook de verfrissen-
de samenwerking met blazersgroep InAlto, “Luther, the noble Art of Music”, werd 
goed onthaald. Dit album bevat prachtige werken van onder meer Josquin Desprez, 
Balduin Hoyoul en Michael Praetorius. Het ensemble zal in 2021 een nieuwe CD 
op markt brengen bij het label Ramée; dit voor het eerst in zijn huidige bezetting: 
Michaela Riener, mezzo, Bart Uvyn, countertenor, Adriaan De Koster, tenor, Lieven 
Termont, bariton en Guillaume Olry, bas. 

Utopia ontleende haar naam aan het gelijknamige boek van Thomas More, die in 
1515 in onze contreien aan dit werk begon te schrijven. Geïnspireerd door de in-
teressante en innovatieve ideeën in het boek, wil Utopia ook een maatschappelijke 
rol spelen door zijn projecten en samenwerkingen. Zo is er ondertussen een twee-
jaarlijkse Utopia Festivaldag, waar muziek, beeldende kunst, film en fotografie aan 
bod komen, naast lezingen en debatten over maatschappelijke thema’s. Als ‘en-
semble in residentie’ in de schitterende Sint-Pauluskerk te Antwerpen heeft Utopia 
een prachtige thuisbasis voor concerten en nieuwe projecten. Utopia specialiseert 
zich in vocale muziek uit de 16de en vroeg 17de eeuw, maar beperkt zich daar niet 
toe. Zo zong het ensemble reeds verschillende voor hen gecomponeerde werken, 
steeds zoekend naar een doorleefde expressiviteit. Het uitgangspunt van het poly-
fone zingen, waarbij elk van de vijf stemmen gelijkwaardig is, zit Utopia als gegoten 
en resulteert in een rijke en homogene klank.
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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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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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Dijle

Dijle Thaborstraat

Het Veer

Nieuwe Beggaardenstraat

Arm
e-Clarenstraat

Dobbelhuizen

Tichelrij

Korte
 H

eistraat
Keerbergstraat

Kraanstraat

noor Kt aarts

‘t Plein

Onze-Lieve-Vrouw
estraat

Oude Brusselsestraat

Lange Schipstraat

Vijfhoek

H
answ

ijkstraat

Hendrik Speecqvest

Hendrik Speecqvest

Raghenoplein

Zandpoortvest

Hazestraat
Lange Ridderstraat

Kapelstraat

Korte Ridderstraat

Blaasbalgstraat
M

eysbrug

Augustijnenstraat

H
et Vlietje

Zakstraat Lange Heergracht
Kanunnik de Deckerstraat

Winketkaai

Haverwerf

Lekkernijstraatje

Goswin de Stassartstr aat

Dijle

Sint-
Rom

boutskathedraal

V
EEM

A
R

K
T

K
A

T
H

ED
R

A
A

L

C
EN

T
ER

PA
R

K
IN

G

H
O

O
G

ST
R

A
A

T
 

G
R

O
T

E 
M

A
R

K
T
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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 VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, 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-of geluidsop-
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
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 en de International 
Society for Contemporary Music.
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