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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
WO 28.04 – 20:15

Lunalia
To the moon 
and back
Livestream concert 

50% volle maan
50% Schubert

LOCATIE / IN SAMENWERKING 

MET

Cultuurcentrum Mechelen

BEZETTING

Charlotte Wajnberg - sopraan
Annelien Van Wauwe - klarinet
Aaron Wajnberg - piano 



2



3

Programma
Gustav Mahler  
Uit Symfonie nr. 4: ‘Wir geniessen die himmlischen Freuden’, Arrangement: Klaus 
Simon  

Louis Spohr  
Sechs Deutsche Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier op. 103: Nr 1 ‘Sei still 
mein Herz‘ 

Robert Schumann  
Romanzen Op. 94 Nr 1 ‘Nicht schnell’

Louis Spohr 
Sechs Deutsche Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier op. 103 Nr 2 ‘Zwiege-
sang‘

Robert Schumann  
Romanzen Op. 94 Nr 2 ‘Einfach, innig‘

Louis Spohr  
Sechs Deutsche Lieder für Sopran, Klarinette und Klavier op. 103 Nr 4 ‘Wiegenlied‘

Robert Schumann 
Romanzen Op. 94 Nr 3 ‘Nicht schnell’  

Esa Pekka Salonen 
Nachtlieder (klarinet & piano) Nr 1 ‘Sehr innig’  

Franz Schubert 
Wiegenlied D.498

Esa Pekka Salonen 
Nachtlieder (klarinet & piano) Nr 2 ‘Zart’ 

Franz Schubert 
Nachtstück D 672

Esa Pekka Salonen 
Nachtlieder (klarinet & piano) Nr 3 ‘Frei, wie eine Kadenz’

Franz Schubert 
Nacht und Träume D.827 

Esa Pekka Salonen 
Nachtlieder (klarinet & piano) Nr 4 ‘Ruhig und gesangvoll’ 

Franz Schubert 
Der Hirt auf dem Felsen
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Inleiding
Het is bijna te mooi om waar te zijn dat er een compositie bestaat die zo feilloos in 
het festivalthema van Lunalia past als Der Hirt auf dem Felsen van Franz Schubert. 
Als liedcomponist bij uitstek is zijn naam uiteraard geen verrassing op de affiche 
van een festival dat de menselijke stem als ankerpunt heeft, maar Der Hirt auf dem 
Felsen vinkt met een beetje fantasie álle vakjes af. 

Voor een lied is Der Hirt auf den Felsen ongebruikelijk lang – ruim 10 minuten! – en 
het is in meerdere opzichten een buitenbeentje. Terwijl de meeste liederen deel 
uitmaken van een kortere of langere cyclus of bundel, staat Der Hirt auf dem Felsen 
helemaal op zich. Schubert schreef het in 1828, naar het einde van zijn leven toe, 
op vraag van een bevriende sopraan, Pauline Anna Milder-Hauptmann.  Zij had ge-
vraagd om een werk te schrijven met een breed emotioneel bereik, een showpiece 
die zou passen bij haar capaciteiten als operazangeres. Eveneens uitzonderlijk is 
de tekstkeuze: deze compositie steunt op vier gedichten, van twee verschillende 
auteurs. De eerste vier verzen komen uit Der Berghirt van Wilhelm Müller, wiens 
gedichten ook aan de basis lagen van Schuberts Die schöne Müllerin en Winter-
reise. Müller schetst een idyllische scène: een herder kijkt vanop zijn bergtop het 
dal in en zingt; de echo verbeeldt zijn verlangen naar zijn liefje, dat aan de andere 
kant van het dal woont. Schubert schildert naarstig met Müller mee en combineert 
in de zangpartij een lieflijke cantilena-stijl met referenties aan traditionele muziek. Zo 
doen de grote sprongen in de melodie, waarbij de zangeres gezwind heen en weer 
moet schakelen binnen haar stembereik, denken aan het typische snelle wisselen 
tussen borst- en kopstem van de jodeltechniek. Ook de echo’s komen letterlijk in de 
partituur terecht, meer bepaald in de klarinetpartij – nog zo’n eigenaardigheid! – die 
samen met de piano de zangeres begeleidt. Daarna slaat de sfeer dramatisch om 
met twee verzen van Karl August Varnhagen von Ense. De korte tekst is gedrenkt 
in verdriet en eenzaamheid. Wat volgt, is opnieuw een vers van Wilhelm Müller, 
afkomstig uit Liebesgedanken en één en al vrolijke opwinding over de aankomende 
lente.  Helemaal op het einde knoopt Schubert opnieuw aan bij een fragmentje uit 
de eerste tekst, nu in een razensnelle, steeds hoger tollende melodie - het hart dat, 
in een mengeling van opwinding en opluchting, maar net niet over zijn eigen tellen 
struikelt. 

Met zijn bijna-verhalende karakter lijkt Der Hirt auf dem Felsen bijna een opera in 
postzegelformaat. Dankzij de drie onderscheiden delen in de tekst en het grote 
emotionele bereik laat Schubert ook een heel panorama aan romantische thema’s 
zien. Heel wat van die typische thema’s laten zich gemakkelijk benoemen omdat ze 
zo vaak en zo expliciet voorkomen in liederen: de idyllische natuur, de onbereikbare 
geliefde, heimwee naar een verloren plaats of tijd. Ook in instrumentale composities 
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worden die thema’s doorgetrokken, zoals in dit programma met Robert Schumanns 
Romanzen op. 94. Maar de romatische esthetiek is ook een vat vol tegenstrijdig-
heden. Zo tekende er zich bijvoorbeeld een versterkte belangstelling voor volkse 
tradities en verhalen af, maar die werden met hetzelfde gemak gewoon verzonnen. 
Müllers Liebesgedanken, bijvoorbeeld, is afkomstig uit een bundel met de feno-
menale titel Gedichten uit de achtergelaten papieren van een reizende hoornist, 
dat destijds werd uitgegeven als had Müller de gedichten “gevonden” (en dus niet 
zelf geschreven). Tegenover de grote aandacht voor persoonlijke emoties staat een 
verheerlijking van de ander, ook al is die connectie soms (bijna) louter ideëel. Liefde 
en verlies gaan hand in hand, maar tegenover het donkerste verdriet staat ook de 
wonderschone lente. Gustav Mahler maakte zijn handelsmerk van verbluffende kan-
telingen tussen lichte en donkere emotionele sferen. Wir geniessen die himmlischen 
Freuden (een bewerking van het vierde deel uit zijn Vierde Symfonie) mag dan één 
en al uitbundigheid zijn, zelfs dáárvan weet Mahler een emotionele wervelwind te 
maken.  

De maanverlichte nacht is misschien wel het mooiste beeld van de ambigue roman-
tiek. In Schuberts Nachtstück (D. 672) vormt een nevelige nacht in de bergen (!) het 
decor voor verzuchtingen over de rust die de dood zal brengen. Maar de nacht is 
ook de plaats van dromen, van een andere werkelijkheid, zoals in Nacht und Träume 
(D. 827). De nachtthematiek loopt door in de korte cyclus Nachtlieder van Esa-Pekka 
Salonen, weliswaar een veel jonger werk (1978). Dat de componist dit werk als lieder 
betitelde, ook al is er geen zangstem te bespeuren, verbindt de compositie nog een 
tweede keer met het werk van Schubert in dit programma.  

De snelle schakeling tussen thema’s en emotionele sferen, zoals in Der Hirt auf dem 
Felsen, is op zich illustratief voor de fundamentele dubbelzinnigheid die in veel 
romatische muziek aanwezig is. Dat na het eenzame, donkere middendeel eensklaps 
de lente uitbreekt, is misschien wel wat dit bijzondere lied van Schubert zo beklij-
vend maakt. In elk geval is het een gedachte die velen van ons vandaag meer dan 
ooit kunnen gebruiken. Er komt een einde aan de eenzaamheid. Het is nog nooit 
niet opgehouden met regenen. 

Rebecca Diependaele
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Biografie 
Charlotte Wajnberg

De Belgische sopraan Charlotte Wajnberg is laureate van de Koningin Elisabeth-
wedstrijd 2018, waar ze ook de publieksprijs van Klara/Canvas in ontvangst mocht 
nemen. Zij ontving internationale erkenning voor haar uitvoeringen van het 20ste-
eeuwse repertoire, met in het bijzonder de Tweede Weense School. Ook haar in-
terpretaties van hedendaagse muziek bleven niet onopgemerkt. Met de Brussels 
Philharmonic nam zij o.l.v. componist Robert Groslot de wereldpremière op van zijn 
orkestliederen “The Intimacy of Distance” voor het label Naxos. Deze liederen wer-
den aan haar en haar echtgenoot, Aaron Wajnberg, opgedragen. 

Als artistiek directeur van Antwerp LiedFest investeert Charlotte in de liedkunst en 
de vocale kamermuziek, met het accent op het repertoire van eigen bodem: liede-
ren van componisten van weleer worden (her)ontdekt en samenwerkingen met onze 
hedendaagse componisten worden opgezet. 

Charlotte Wajnberg maakte haar debuut in de Koninklijke Muntschouwburg, waar 
zij de rol van Esprit vertolkte in de opera Cendrillon van Jules Massenet o.l.v. Alain 
Altinoglu. Ze was reeds als soliste te horen in de 4de Symfonie van Mahler, de Krö-
nungsmesse van Mozart, het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach en het Stabat Ma-
ter van L. Boccherini en F. Beck. Ze interpreteerde de rollen van Barbarina (Le Nozze 
de Figaro, W.A. Mozart), Papagena (Die Zauberflöte, W.A. Mozart) en Mandane (Ar-
taserse, J.C. Bach) en was te gast in verschillende zalen in binnen- en buitenland, 
waaronder de Weill Recital Hall in Carnegie Hall (New York), de Veronica Hagman 
Concert Hall (Connecticut), de Crystal Hall (Rogaska Slatina, Slovenië), de Accade-
mia Belgica (Rome), de Philharmonie van Haarlem, het Concertgebouw (Brugge), 
De Munt, Flagey, Bozar (Brussel), deSingel, Amuz en Opera Ballet Vlaanderen (Ant-
werpen en Gent).

Naast het opera- en concertrepertoire, is Charlotte regelmatig te horen in Lied. Met 
pianist Aaron Wajnberg vormt zij een liedduo. Als duo geven zij ook liedmasterclas-
ses aan jonge talenten. Zij waren onder meer te gast aan de Western Connecticut 
State University in de Verenigde Staten. Charlotte werkt samen met gereputeerde 
orkesten en (kamermuziek)ensembles waaronder het Quatuor Voce, Quatuor Van 
Kuijk, Carousel Ensemble, Südwestdeutsches Kammerochester Pforzheim, de Mann-
heimer Hofkapelle en het Symfonieorkest van De Munt. Er werden opnames ge-
maakt voor RTBF, Musiq3, Klara, Canvas, France 3 en Naxos.Charlotte vervolmaakte 
zich o.l.v. mezzo-alt Lucienne Van Deyck.
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Annelien Van Wauwe

De Belgische klarinettiste Annelien Van Wauwe is op weg om een van de boeiend-
ste en origineelste van haar generatie te worden. Met haar expressieve, lyrische en 
eerlijke uitvoeringen weet ze haar publiek te betoveren. Zij was eerder BBC Radio 
3 New Generation Artist en won talrijke internationale wedstrijden. De gedeelde 
Tweede Prijs op de ARD Internationale Muziekwedstrijd in München in 2012 was 
een beslissende stap naar internationale erkenning. In 2018 won zij een Borletti-Bui-
toni Trust Award en in 2020 ontving ze de befaamde Opus Klassik Award als ‘beste 
jonge artieste’. Annelien is mede-oprichtster van het Brusselse kamermuziekensem-
ble CAROUSEL, dat ontstond in 2018. Het ensemble bestaat uit elf uitzonderlijke 
internationale muzikanten en wil zowel bestaande als nieuwe kamermuziek brengen 
op het hoogste niveau. Andere kamermuziekpartners zijn Pavel Kolesnikov, Amihai 
Grosz, Tabea Zimmermann, Tamsin Waley-Cohen, het Quatuor Danel, het Schumann 
Quartet, het Aris Quartet en het Amatis Trio. Annelien studeerde bij Sabine Meyer in 
Lübeck, bij Pascal Moragues in Parijs, bij Alessandro Carbonare in Rome, bij Wenzel 
Fuchs en Ralf Forster in Berlijn. Zij volgde masterclasses bij Yehuda Gilad. Anne-
lien heeft diepe voeling met oude muziek en studeerde historische klarinet bij Eric 
Hoeprich en Ernst Schlader. Zij geeft regelmatig masterclasses en is hoofddocent 
klarinet in het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en in het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. 

Aaron Wajnberg

Aaron Wajnberg (1988°) werd geboren te Antwerpen en studeerde aan de Konink-
lijke Conservatoria van Antwerpen, Brussel en Gent. In 2011 gaf hij zijn Carnegie 
Hall debuutrecital en hij concerteerde sedertdien wereldwijd.

Aaron werd op zeer jonge leeftijd laureaat van de “Cantabile-wedstrijd” te Antwer-
pen en van het “Concours national de piano A.-M. Grétry” te Luik. Daarnaast won 
hij de tweede prijs op de “Internationale Charlier wedstrijd” waar hij tevens de prijs 
ontving van de Rotary Club Charleroi. Daarna volgen: laureaat van “Prix Excellentia” 
en “Pro-Civitate” wedstrijd (Brussel). In 2012 wordt hij finalist van de Internationale 
Epta wedstrijd “Rencontres Internationales des jeunes pianistes”. Aaron concerteer-
de in zalen als het Teatro Municipal Rio de Janeiro, Palau de les Arts Valencia, Bay-
erische Staatsoper München, Tonhalle Düsseldorf, Clara Schumann Saal Frankfurt, 
Crystal Hall Rogaska Slatina (Slovenië), Mozarteum Salzburg, Philharmonie Luxem-
bourg, Teatro Communale Bologna, Teatro Verdi Milano, Auditorium du Nouveau 
Siècle Lille, Rousse State Opera (Bulgarije), DeSingel, AMUZ festival van Vlaanderen, 
Vlaamse Opera, het Kon. Conservatorium Brussel, LaMonnaie.
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Als solist concerteerde hij met orkesten als het Rousse Philharmonic Orchestra, Ant-
werpen Camerata, Orchestra Filarmonico San Remo, Baku Philharmonic, Bruoscella 
Symphony Orchestra, USO Leuven, Orchestre Festival de Lille onder leiding van 
dirigenten Koen Kessels, Dimitris Spouras, Edmond Saveniers, Robert Groslot, Carlo 
Ranieri, Jan Steenbrugge, Erwin Pallemans, Ugar Stratsman.

Als kamermusicus concerteerde Aaron met musici als Matthew Barley, Fernando 
Gonzalez, Maciej Pikulski, Vlad Weverbergh, Artiom Shishkov, Dimitris Spouras en 
hij was de pianobegeleider voor masterclasses en recitals van grote zangers als 
Sir Thomas Allen, Ann Murray, Christianne Stotijn, Jean-Paul Fouchecourt, Cairan 
Ryan, Emma Char, Maxim Mikhailov, Stephanie Friede, Charlotte Wajnberg, Karen 
Vermeiren, Lubov Stuchevskaya, Lisa Mostin, Anne Cambier, Sergei Leiferkus, Gary 
Jankowski.

Als liedbegeleider vervolmaakte Aaron zich bij Roger Vignoles in London, Jozef 
De Beenhouwer in Antwerpen en bij Helmut Deutsch te Wenen. Aaron Wajnberg 
is verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen als docent en als vak-
groepvoorzitter van de piano afdeling. Hij vertolkt regelmatig hedendaagse muziek 
en werkte samen met componisten als L. Brewaeys, P. Boesmans, R. Groslot en N. 
Vander Plancken. Voor het Oostenrijkse Label Salzburg Concert Records maakt hij 
zijn debuut CD.
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Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de 
stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden 
van buitenaf. 
Ze bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke 
kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. Ze hebben oog voor de artistieke 
productie in onze stad. Waar mogelijk ondersteunen ze lokale artistieke initiatieven 
of opkomend talent samen met hun lokale partners.
Cultuurcentrum Mechelen profileert zich met een gevarieerd tentoonstellingsaan-
bod. De tentoonstellingen zijn voornamelijk eigen producties, waar zoveel mogelijk 
in dialoog wordt gegaan met kunstenaars of partners. Dit resulteert in een eigen-
zinnig en uniek programma.
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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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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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