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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
WO 05.05 – 20:00

Graindelavoix 
o.l.v. Björn 
Schmelzer
De Monte vergeten

Dit concert vindt plaats zonder publiek.

Het concert wordt opgenomen en is te bekijken via 
soundofghent.be vanaf 31.05.

Bekijk het concert via lunalia.be op e20 en 21.08.

De Monte Vergeten, een concertprogramma van 
Graindelavoix en Björn Schmelzer en concertfilm 
van Felipe Pipi, met assistentie van Tijmen De Vries 
en muziekopname van Alex Fostier.

50% revolutionair
50% herontdekking

LOCATIE 

Muziekcentrum De Bijloke

IN SAMENWERKING MET 

Muziekcentrum De Bijloke 
Sound of Ghent

Met dank aan Cultuurcentrum 
Mechelen

BEZETTING 

Graindelavoix
Björn Schmelzer - artistieke 
leiding
Florencia Menconi - sopraan
Teodora Tommasi - sopraan
Andrew Hallock - alt
Razek François Bitar - alt
Albert Riera - tenor
Andrés Miravete Fernández - 
tenor
Marius Peterson - tenor
Arnout Malfliet - bas

Philippe Malfeyt - ceterone
Lukas Henning - luiten
Lluís Coll i Trulls - cornetto 
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Programma
Cipriano de Rore  
Ad te levavi  (instrumentaal)  
Philippe De Monte 
Kyrie, Missa ad te levavi oculos meos 

Philippe De Monte 

Susanne un jour 1570

Carlo ch’in tenerella II5 1567

Hor che’l ciel  III6 1576 

Per aspre horride vie XIV5 1590

Poi che’l camin II6 1569

D’alpestre pietra XIII5 1588

Lagrime triste XIII5 1588

Per questi alpestri monti XIV5 1590

Crudel, aspro dolore a8 1596

O dolce sonno X5 1581 (+ seconda parte)

Ho sempre inteso dir’  V6 1584

Solingo in selve VII5 1595

Correte fiumi  II6 1569

Miserere mei Deus 1579

Donnez au Seigneur gloire 1570

Lasso Amor III4 1569-76

Si ben alle mudador XIII5 1588

Se pur il ciel consente XVI5 1593

Super flumina Babylonis 1583

William Byrd  
Quomodo Cantabimus 1584
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DE MONTE VERGETEN
De ellende, obstakels en mislukkingen 
van de laatste der polyfonisten

Het was in de periode van de Gesualdo-concerten en –opnames dat Jelle Dierickx 
van Lunalia me vroeg of ik zin had me te storten op Philippe De Monte. Ik heb on-
middellijk ja gezegd. 

Het contrast tussen beide (quasi-)tijdgenoten kan op het eerste zicht niet groter 
zijn – Gesualdo die 40 jaar na De Monte wordt geboren, maar hem slechts met tien 
jaar overleeft. Gesualdo, aan de ene kant, de excentrieke, aristocratische componist 
van avant-garde madrigalen, in zijn eigen tijd evenzeer gevreesd als gerespecteerd 
wiens enige bekommernis zijn artistieke ontwikkeling was en wiens composities 
al snel na zijn dood in de vergetelheid geraakten om in het kielzog van de 20Ste 
eeuwse avant-garde te herrijzen. Aan de andere kant, De Monte die een stille, on-
beduidende plaats in de muziekgeschiedenis bekleedt als bescheiden en integere 
workaholic uit Mechelen, componist van het grootste madrigaaloeuvre van de hele 
16de eeuw. Hoewel beroemd en gelauwerd tijdens zijn leven, blijkt uit nagelaten 
geschriften, voorwoorden en anekdotes dat hij voortdurend ongerust en angstig 
was over zijn eigen artistieke relevantie, over de mogelijke gedateerdheid van zijn 
oeuvre, over het gebrek aan belangstelling, over het rateren van het juiste moment. 
Om de madrigaalspecialist Alfred Einstein te parafraseren die hem niet zonder ironie 
de Don Quixote van het madrigaal noemde: ‘De Monte kwam altijd te laat en zijn 
uiteindelijke onderwerping aan de modetrends van de moderne muziek van zijn tijd 
was eveneens tevergeefs’. Wat Einstein miskent is dat De Monte zich wel degelijk 
bewust was van zijn positie en dat er van artistieke toegeving eigenlijk nooit echt 
sprake is geweest.

Nochtans is er iets wat beide componisten in al hun verschil qua karakter, muzikale 
expressie en productie met elkaar verbindt: het anachronisme van hun werk, hun 
persoonlijke, geografische en artistieke isolement (Gesualdo in Venosa en later in 
zijn kasteel in Avellino, niet gespeend van de nodige paranoia, De Monte artistiek 
geïsoleerd en uitgeperst aan het Praagse hof dat zich artistiek en muzikaal eerder 
in de achterhoede van de nieuwste ontwikkelingen bevond, snakkend naar Italië of 
naar een pensioen in Cambrai, een illusie die pas na 23 jaar met zijn dood in 1603 
aan het Habsburgse hof doorprikt wordt) en een soort onstuitbare scheppingsdrang, 
eerder een artistieke doodsdrift die zich niets aantrok van de in het beste geval on-
verschillige, vaak echter afkeurende appreciatie. Tenslotte hebben zowel Gesualdo 
als De Monte een passie voor het ouderwetse, complexe madrigaal, waarin elk op 
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zijn manier zich als een vis in het water voelde, en een afkeer voor muzikale nieuw-
lichterij, voor de commerciële, lichte genres van hun tijd, villanella en canzonetta. 
Beide componisten creëren een oeuvre dat uitblinkt door ontijdigheid. Een artistieke 
ontijdigheid die irriteert in het licht van de historische ontwikkelingen en de nakende 
barok en die als het ware een soort overschot of bizarre op zichzelf teruggeplooide 
artistieke appendix van de muziekgeschiedenis is. Gesualdo met zijn ontijdige mo-
derniteit die niet strookt met de uiteindelijke gang van de historische moderniteit; 
en De Monte met zijn ontijdige anti-moderniteit (gekenmerkt door een onwilligheid 
om zich te onderwerpen aan wat goed verkoopt op Venetiaanse muzikale markt) die 
zoals Alfred Einstein opmerkte vandaag als moderniteit kan worden gered net om-
dat ze haaks staat op de historische moderniteit van De Montes eigen tijd. 

In tegenstelling tot Gesualdo is er echter van een De Monte revival geen sprake. De 
Monte is, alle pogingen tot rehabilitatie ten spijt, nooit ‘in’ geweest en zal dat ook 
nooit zijn. De Monte is even monsterlijk als Gesualdo zij het op een andere, minder 
expliciete manier die veel moeilijker cultureel te exploiteren valt. Niet alleen is de 
Monte geen moordenaar (ten gunste van Gesualdo’s morbide sex-appeal), hij is op 
zijn best een workaholic en kankeraar (zoals doorschemert in recente door Wistreich 
opgedolven documenten), een moderne antiheld volgens Einstein, of in recentere 
bewoordingen: een prototypische loser.
Het probleem is ook praktisch: er is gewoon te veel muziek van hem bewaard over 
een tijdsbestek van meer dan 50 jaar zodat een duidelijk artistiek profiel zich niet 
laat aftekenen, het gros van dat repertoire bestaat bovendien uit bloedserieuze ma-
drigalen, meer dan duizend in totaal. Komt er bovenop dat De Montes werk de 
zwanenzang is van een uitstervende polyfone traditie die hij tot het einde hardnek-
kig is blijven verdedigen zonder zich te verlagen tot populaire muziek zoals zijn veel 
bekendere collega Orlando di Lasso.
Tegelijk anticipeert deze enorme muzikale productie al een mogelijk vergeten, alsof 
de componist zijn eigen ontijdigheid en daarmee gepaard gaande vergetelheid 
wilde bezweren met een voortdurende accumulatie van muzikale werken. Het is een 
hele klus om door De Montes compositorisch perfect gestileerde bos de bomen te 
zien, vooral die bomen die behept zijn met de onvervalste De Monte-touch. Wie 
zich in De Monte vastbijt, verslikt zich gegarandeerd.

Een rehabilitatie is dus niet zonder grote praktische problemen. “De Monte Verge-
ten” is niet alleen het onverbiddelijke vonnis van de geschiedenis maar lijkt ook de 
enige pragmatische optie, het enige wat rest. Want de hamvraag blijft: waarom een 
componist opvissen en opnieuw uitvoeren als hij door de geschiedenis vergeten of 
om welke reden dan ook stiefmoederlijk behandeld is? Is er een ander antwoord 
mogelijk dan dit: omwille van de artistieke relevantie van zijn werk voor een heden-
daags publiek. En kan die relevantie worden bevestigd met een volmondig ja? 
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Mijn hypothese is dat alle pogingen om De Monte en zijn werk te rehabiliteren of zijn 
werk weer op de kaart te zetten het vergeten hebben bewerkstelligd, net omdat de 
cruciale vraag naar de relevantie van zijn werk niet of amper werd gesteld. Omdat er 
andere redenen gelden dan artistieke relevantie om het oeuvre alsnog voor de tand 
des tijds te vrijwaren. 
Symptomatisch zijn de pogingen om het verzameld werk van De Monte uit te ge-
ven, die in het midden blijven steken of eindigen zoals de kaasbollen van Elsschots 
Laarmans, in eindeloze stapels onverkochte partituren in de kelders van de Leuvense 
musicologieafdeling en die uiteindelijk aan De Slegte worden gesleten wegens al-
gehele desinteresse,  alwaar ik ze zelf onlangs heb aangekocht.
Het tragikomische lot van De Monte, volgens de historische intuïtie van Alfred Ein-
stein, geldt dus niet alleen voor de schepping van zijn oeuvre, maar achtervolgt hem 
ook na zijn dood en bij elke poging tot revival.
Hoe meer pogingen worden ondernomen een componist van de vergetelheid te 
redden hoe meer we met de neus op dat feitelijk vergeten worden gedrukt. 
Uiteraard is de historicistische manie van de oude muziekbeweging helemaal geen 
zegen voor de rehabilitatie van het verleden zoals vaak gedacht, maar heeft ze de 
zogenaamde natuurlijke selectie van kunstwerken in de loop van de geschiedenis 
net in de hand gewerkt, ondanks de indruk van het tegendeel. Net omdat ze voorbij 
gaat aan artistieke relevantie van kunstwerken of die relevantie reduceert tot een his-
torisch afgelijnde periode. Daarmee ontneemt ze relevante kunstwerken hun intrin-
sieke universeel karakter. Hoe we met zo’n visie überhaupt muziek uit het verleden 
zouden kunnen appreciëren of beluisteren is maar de vraag.

Proberen een componist of een oeuvre van de vergetelheid te redden heeft niet 
veel kans op slagen als dat met verkeerde redenen of intenties gebeurt. 
Volgens mij zijn er op zijn minst vier zo’n foute redenen die het vergeten van De 
Monte eerder in de hand werken dan bezweren: nationalistische, illustratief-musea-
le, historicistische en pragmatische redenen.

De eerste reden is die waarmee de interesse voor de gefantaseerde “Vlaamse” po-
lyfonie in het begin van de 20ste eeuw op gang kwam. Volgens deze redenering is 
De Monte het uitvoeren waard omdat hij “van bij ons” is. In werkelijkheid blijft dit 
“van bij ons” beperkt tot zijn geboorte in Mechelen. Waar hij zijn opleiding kreeg 
is niet geweten. Als jonge zanger werkte hij in Cambrai, en vervolgens in Rome en 
Napels om uiteindelijk tot aan zijn dood in 1603 de functie van hofkapelmeester uit 
te oefenen bij de Habsburgse keizers Maximiliaan II en Rudolf II in Wenen en Praag. 
De Monte sprak verschillende talen waaronder vloeiend Italiaans, de taal waarin hij 
zich gewoonlijk uitdrukte. Bijna al zijn werken werden in Venetië uitgegeven. Er is 
niets wat hem onlosmakelijk of essentieel verbindt met de Lage Landen behalve 
dat het hem op een bepaald ogenblik in de problemen bracht om in Bohemen 
kerkelijke fondsen op te eisen omdat hij buitenlander was. Op geen enkele manier 
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is zijn muziek uitdrukking van een regionale identiteit, of van een stijl die typisch is 
voor een regio of een etniciteit. Wat (Franco-)Vlaamse polyfonie wordt genoemd is 
de regionale verenging van een muzikale stijl die over heel Europa verspreid was en 
die door componisten van verschillende Europese nationaliteiten werd gehanteerd 
en ontwikkeld. 

De tweede bedenkelijke reden is het zogenaamde historisch belang zijn muziek. Die 
wordt omkranst met museale waarde of wordt illustratie van een bepaald aspect van 
de geschiedenis, of van de muzikale stijl van de laatste generatie Franco-Vlaamse 
polyfonisten, waartoe De Monte volgens het boekje behoorde. Op geen enkele ma-
nier kan deze reden de intrinsieke waarde van zijn repertoire legitimeren, integen-
deel. Dergelijke reden wordt ook snel een vergoelijking of rechtvaardiging voor het 
wegzakken van het repertoire tussen de plooien van de geschiedenis. Er kan immers 
geen universele waarde worden geclaimd van historische repertoires, ze zijn ge-
bonden aan specifiek historische contextuele condities die niet alleen hun bestaan 
verklaren maar ook een indicatie zijn voor de manier waarop het repertoire moet 
worden geapprecieerd namelijk via een soort historische, haast magische inleving. 
Tegen dergelijk psycho-akoestisch re-enactment vormt het oeuvre van De Monte 
een mooi antidotum aangezien de componist toen, en musicologen vandaag, zijn 
anachronistische positie benadrukken. De Monte componeerde muziek die door zijn 
tijdgenoten geleidelijk minder en minder werd geapprecieerd omwille van haar on-
tijdige karakter wat de status van de componist in de symbolische structuur van zijn 
tijd niet per se beïnvloedde. De Montes muziek ontsnapt in die zin aan de normen 
van zijn eigen tijd terwijl de componist zelf een symboolsfunctie bekleedde.

Een derde twijfelachtige reden is het belang om zijn muziek te verbinden met de 
kwantiteit van zijn oeuvre en met De Montes aanzienlijke status in zijn eigen tijd.
Waarom zou muziek moeten worden her-uitgevoerd als haar belang enkel historisch 
is, gebonden is aan beperkte, historische condities, en zogezegd enkel door histo-
risch geïnformeerde oren naar waarde kan worden geschat? De Monte werd naar ei-
gen zeggen niet eens naar waarde geschat door de oren van zijn eigen tijd, waarom 
zouden moderne luisteraars zich noodgedwongen en exclusief moeten beroepen 
op die historische oren om de relevantie van het repertoire te kunnen inschatten?

Tenslotte is er een vierde, pragmatische reden die moet worden verworpen: volgens 
die redenering is De Montes muziek niet per se slecht, maar ook niet per se artistiek 
bijzonder relevant. Het gaat om degelijk vakmanschap dat bestaansrecht heeft en 
mag gehoord worden: goed gemaakt en klassiek van stijl en vorm. Deze redenering 
gaat ervan uit dat De Montes oeuvre niet kan worden beoordeeld met een uni-
verseel kunstbegrip, maar gaat ook voorbij aan wat er misschien in zijn oeuvre wel 
degelijk op het spel staat.
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Wat dan aan te vangen met de artistieke relevantie van De Montes oeuvre? 
Ik wil die vraag verbinden met de singulariteit van De Montes artistieke profiel dat 
door recente biografische ontdekkingen het clichébeeld aan diggelen slaat van 
een componist als een doetje (“ein stiller, eingezogener, züchtiger mensch wie ain 
Juckfraw” Georg Seld, 1555) die zich gewillig onderwerpt aan de grillen van zijn 
opdrachtgevers en die persoonlijke artistieke ruggengraat mist. In de lijn van de De 
Montes voorwoorden van zijn publicaties, verschijnt recent een hardnekkige, stug-
ge, koppige en kritische kunstenaar die zich bewust is van zijn eigen ontijdigheid en 
daarin ook zijn mislukking ziet, niet van zijn kunst als zodanig, maar van zijn eigen 
positie tegenover de kunstmarkt en een potentieel publiek. Desalniettemin weigert 
hij moderne trends in de kunst te volgen, of beter, hij voelt zich geroepen een an-
dere weg in te slaan dan die van de kunstmarkt en bewust vast te houden aan zijn 
eigen artistieke integriteit, los van de veranderende smaken en trends, aan het hof, 
bij de keizer, in Italië. Deze sociale obstakels maken hem niet gelukkig. Desalniet-
temin weigert hij zich als artiest aan te passen. Dit artistieke bewustzijn van zijn falen 
en ontijdigheid weet hij te transponeren naar een artistiek project.

Wat ik hier claim is dat het bewust intempestieve van De Montes creatieve productie 
verantwoordelijk is voor de relevantie van zijn oeuvre, en het is met deze (virtuele) 
horizon dat een selectie en dramaturgie zich aandienen die doorheen De Montes 
gigantische oeuvre weten te snijden. Die snijlijn trekt langs composities waarin De 
Monte erin slaagt de confrontatie met zijn eigen anachronisme te boven te komen, 
of beter, het te accepteren en in te zetten voor een muzikale stijl die enkel door hem 
had kunnen worden ontwikkeld.

Alfred Einstein ontwikkelde al in het begin van de 20ste eeuw dergelijke intuïtie na 
het grondig bestuderen van het oeuvre van de Monte en het aandachtig lezen van 
diens voorwoorden bij zijn madrigaalboeken. Maar Einstein vergaloppeerde zich in 
zijn conclusies en onderschatte het zelfbewustzijn van De Monte en vooral ook hoe 
de componist in de laatste fase van zijn leven erin slaagt zich te verzoenen met zijn 
eigen artistieke lot door radicaal terug te keren naar het serieuze, doorwrochte ma-
drigaal dat hij weliswaar zo manipuleerde dat het zich kon onttrekken aan een al te 
logge textuur.
Dit is min of meer wat Brian Mann in 1983 postuum repliceert aan Einstein in wat 
volgens mij de beste studie over De Monte is. Ik schafte Manns boek tweedehands 
aan via het internet. Het bleek een bibliotheekexemplaar te zijn uit Mercer University 
in Macon, Georgia. Zoals de lege data-kaart achteraan aangeeft is het boek sinds 
1983 geen enkele keer uitgeleend.

Brian Mann nuanceert het oordeel van Einstein en tracht het bij te sturen door een 
artistiek verband te leggen tussen de muzikale productie van de componist en diens 
zelfverklaarde ellende, obstakels en mislukkingen. Of dit zelfbeeld imaginair, reto-
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risch, theatraal of reëel is, is niet van belang.  Van belang is dat Mann doorheen 
de verschillende muzikale publicaties werken weet uit te lichten die uitsteken bo-
ven goed vakmanschap en dat die werken telkens op de een of andere manier het 
bewustzijn van die artistieke mislukkingen en obstakels weten te integreren en te 
transformeren.
Einstein ziet het tragikomische van De Monte, maar niet dat het een cruciaal deel 
is van De Montes artistieke strategie, verantwoordelijk voor een disparate reeks uit-
zonderlijke werken. Einstein en Mann wijzen op het publiek dat net op het toppunt 
van De Montes kunnen hem de rug toekeert. De Monte is zich hiervan bewust. In 
een van zijn voorwoorden schrijft hij dat wat het publiek interesseert niet per se 
samenvalt met wat de kunstenaar interesseert. De initiële artistieke crisis die hierop 
volgt wordt echter opgelost niet door toe te geven aan de smaak van het publiek 
en de Venetiaanse commerciële markt, maar door een verdere ontwikkeling of door-
werking van de intrinsieke contradictie in zijn oeuvre. Einstein heeft die soevereine 
geste van De Monte ongeveer zo letterlijk verwoord. 
Het is die luciditeit over zijn eigen kunstenaarschap dat zich zowel heeft losgemaakt 
van de kunstmarkt als van de aperte desinteresse van het hof die een uitzonderlijke 
reeks composities zichtbaar maakt.

Ik doe een poging een tragikomische orde aan te brengen in deze reeks waarbij het 
tragische uiteindelijk uitmondt in het komische. De Monte is op zijn best in de door-
wrochte Italiaanse liefdespoëzie van Petrarca, maar vooral in diens donkerste, meest 
Danteske verzen. Paradigmatisch zijn enkele madrigalen in het 14de madrigaalboek 
waarvan het stadsarchief in Mechelen trouwens als enige de volledige partijen bezit. 
Hier ervaren we de beschrijving van catastrofale en wilde natuurlandschappen die 
de scheiding van de geliefde moeten uitbeelden. In dezelfde lijn kunnen we ook de 
zettingen van Latijnse en Franse psalmen begrijpen, radeloze smeekbedes omwille 
van een wanhopig lot of een dolende ziel. Het idee van isolement, ballingschap en 
verlatenheid keert in al die composities steevast terug en culmineert wellicht in De 
Montes grandioze achtstemmige versie van psalm 137, Super flumina Babylonis, 
een compositie die hij in 1583 naar de jonge William Byrd stuurde wellicht om hem 
als onderdrukte katholiek in Anglicaans Engeland een hart onder de riem te steken. 
Byrd beantwoordde De Montes gift prompt met het motet Quomodo cantabimus 
dat als een emulatie van het werk van De Monte mag worden opgevat.  Of De Mon-
tes tekstkeuze louter religieus moet worden beschouwd ofwel ironisch verwijst naar 
zijn eigen artistieke ballingschap aan het hof in Praag is de vraag. Wel zet het de 
deur open voor dubbele, ironische interpretaties van deze klaagzangen. Daarmee 
zijn we aan de laatste reeks klagende teksten die duidelijk ironisch of zelfs satirisch 
bedoeld zijn. Legendarisch is Correte fiumi op tekst van Pietro Bembo waarin het 
evenement van de liefde een kosmische catastrofe bewerkstelligt en de gehele na-
tuur op haar kop zet. 
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Tenslotte is er het madrigaal Ho sempre inteso dir’ dat het vijfde madrigaalboek 
voor zes stemmen uit 1584 afsluit: 

k heb altijd horen zeggen dat het in de hel
Is zoals het leven aan het hof;
En dat het leven aan het hof
Is zoals de verdoemden in de hel.

En dat het immense pijnen van de hel
Zoals de ongenoegens zijn van het hof,
Zodat iemand die lange tijd verbleef aan het hof,
Mag zeggen dat hij verbleef in de hel.

Zo is het hof gelijkaardig aan de hel,
Want er is geen liefde in de hel noch aan het hof;
Geen naastenliefde aan het hof noch in de hel.

Maar als ik denk aan het hof en aan de hel,
Dan zie ik dat ze verschillen, want aan het hof
Worden goeieriken gekweld, in de hel slechteriken.

Is het verrassend dat keizer Rudolf II, aan wie het madrigaalboek is opgedragen, 
uitzonderlijk niets betaalde voor de dedicatie, tot ergernis van De Monte?
Zoals Brian Mann opmerkt is de toon van dit madrigaal verbazingwekkend uitgela-
ten en niet donker. Is dit niet een goed voorbeeld van de De Monte-touch? Is de 
tekstuele jeremiade met onophoudelijke herhaling van de twee cruciale woorden 
hel en hof op zich al niet intrinsiek komisch?
De Monte slaagt erin om uit miserie het komische element op te lichten dat het werk 
universeel maakt. De Monte haatte te zijn overgeleverd aan de trends en vlagen van 
de Venetiaanse markt waarop hij zijn composities aanbood. Tegelijk misprees hij het 
hofleven waarvan hij financieel afhankelijk was en dat hem misschien wel officiële 
status en roem opleverde, maar hem in werkelijkheid opzadelde met gedesinteres-
seerde broodheren die hem geld beloofden maar niet gaven, en bij wie hij constant 
moest bedelen om te krijgen waar hij recht op had. Die onoplosbare spanning wist 
De Monte als geen ander te transponeren in zijn beste werken die daarom niets van 
hun artistieke relevantie hebben verloren.

Björn Schmelzer

Bibliografie // Wistreich, R. (2006). Philippe de Monte: New Autobiographical Documents. Early Music His-
tory, 25, 257-308. // Mann, B. R. (1983). The Secular Madrigals of Filippo Di Monte, 1521-1603. Ann Arbor, 
Mich.: UMI Research Press. // Niwa, Seishiro (2003). “As if Flemings were more foreign than Italians…” Phi-
lippe de Monte, a foreigner at the imperial court. A paper read at Alamire Foundation Colloquium: Philippus 
de Monte in Antwerp (30-31 August 2003). // Van Doorselaer, G. (1921). La vie et les oeuvres de Philippe de 
Monte. Nabu Press: Brussel.
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Graindelavoix 
Graindelavoix is een Antwerps internationaal gezelschap geleid door Björn 
Schmelzer dat werkt met het verleden als flessenpost waarmee common sense en 
artistieke clichés worden doorbroken. Het “grain” is als het bot in de keel van oude 
en nieuwe repertoires.
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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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