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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
DO 06.05 – 20:30

Hyoid
A History of the Voice 

85% stem
15% humor

LOCATIE 

Online Zoom session

Off-the-beaten-path workshop 

IN SAMENWERKING MET

Kunstencentrum nona

BEZETTING

Els Mondelaers, mezzo-sopraan
Fabienne Seveillac, mezzo-
sopraan
Andreas Halling, tenor
Tiemo Wang, bariton
Wannes Gonnissen, sound 
engineer
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      A History of the Voice quotes

“Hyoid gave more than ample evidence of its new voice in performing Jennifer 
Walshe’s “A History of the Voice”. This is how it sounds: performative, physical and 
possessed with bold intelligence.”      
   Myriam Van Imschoot, choreographer & dramaturg [BE]

“a fantastic piece and a stunning performance of the HYOID Quartet”
               Michael Maierhof, composer [DE]

(EN) “...the highlight was a fake-interview with Tom Cruise that end in a convulsion 
of laughter in which the audience can’t help joining. Hilarious, informative, critical 
and tremendously performed by two men and two women, who can, not only, do 
anything with their voices, but also display big acting talents. It lasted for one hour, 
but was finished before you knew”. 
   Dagblad Noorden
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Introduction
Welcome to another of HYOID’s parallel dimensions: thanks for joining us in our 
“History of the Voice” holistic vocal practices. 
Please dress comfortably (a silk scarf is always a plus), find a straw if you have some in 
your cupboards (plastic, paper, metal, bamboo, everything will do / bucatini noodles 
also work) ; a latex (inflatable) balloon would also be appreciated.
Optional: making yourself a good cup of herbal tea, inviting your favorite house 
plant to sit close to you, letting your cat come by and say hi.
Looking forward to our Lunalia time together!

“The ‘grain’ is the body in the voice as it sings, the hand as it writes, the limb as it 
performs... shall not judge a performance according to the rules of interpretation...

but according to the image of the body given to me.”
- Roland Barthes, “The Grain of the Voice”

And is it a woman teaching a dolphin how to talk? And is it 3D printed versions of 

the human vocal tract? 

And is it that the brain privileges vocal sounds above others?

And is it Britney Spears’s guttural groans? And is it Dufay, and Dunstable, and Perotin?

And is it Tom Cruise’s laugh when he talks about Scientology? And is it your mother’s 

voice, heard through bone and blood?

And is it artificial intelligence that can predict how pre-modern really sounded by 

studying the the facial expressions of singers in paintings? 

And is it the sound of someone quietly crying over the phone?

And is it Ultimate Warrior’s roar? And is it a 21 year old woman who didn’t get hired 

because of her vocal fry?

And is it a “still small voice” or is that “roar which lives on the other side of silence”? 

And is it that people who “hear” voices usually hear male voices?

And is it that man who walks the Piccadilly to Metropolitan line change at King’s 

Cross Station singing Bryan Adams so loudly he weaponises the sound? 

And is it Gwyneth Paltrow’s voice cracking as she gives her Oscar acceptance speech?

And is it that dude on the self-help tape who sounds totally high? And is it a 

doomsday cult?

And is it a dog saying “sausages”? And is it a small child screaming “show picture of 

baby rabbit swimming” at Siri?



4

Biografie 
Fabienne Seveillac

De Franse mezzo-sopraan Fabienne Seveillac keerde in 2011 terug naar Europa na 
vijf jaar in New York te hebben doorgebracht, waar ze een Masters in Performance/
Voice behaalde aan het Brooklyn College Conservatory. Tijdens haar studie daar 
vertolkte ze de hoofdrol in L’enfant et les sortilèges, Arnalta in L’incoronazione di 
Poppea, Pierrot lunaire, en ze bracht tal van werken van jonge componisten in pre-
mière. In 2009 ontving ze de Robert Starr Award voor de beste vertolking van een 
levende componist. Sindsdien wijdt ze zich voornamelijk aan de interpretatie en het 
onderwijzen van muziek uit de 20e en 21e eeuw. 

Na een Master in Musicologie gericht op Kurtág en Beckett, concentreert ze zich 
op zingen in het Centre de Formation pour Jeunes Chanteurs du Jeune Chœur de 
Paris, waar ze zong met Laurence Equilbey en andere dirigenten zoals John Nelson 
en Pierre Boulez. 

Sinds haar terugkeer uit New York is ze zangeres en co-artistiek directeur van soun-
dinitiative en co-directeur van HYOID Contemporary Voices. Ze speelde solo en 
kamermuziek op festivals en artiestenresidenties in Frankrijk, België, Nederland, 
Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigde Staten, Ca-
nada, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland. 

Ze werd uitgenodigd door Mesostics, Contrechamps (Genève), Insolitus, Muziek-
theater Transparant (Antwerpen); ging in première met de opera La Nuit Aveugle 
van Santiago Diez Fischer met Le Balcon en de cyclus Mezza Voce van Jean-Pascal 
Chaigne met Les Musiciens du Parnasse, en natuurlijk uitgevoerd met soundinitia-
tive en HYOID op verschillende festivals, waaronder het Darmstadt Summer Festival, 
Klara festival (BE), Blurred Edges , Hamburg (DE), Sons d’automne in Annecy (FR), 
What’s Next, Brussel, Transit, Leuven (BE), de Impuls Akademie, Graz (AU), Novem-
ber Music and Sounds of Music (NL), Huddersfield Contemporary Music Festival (VK) 
of BIFEM (Australië). 

Fabienne woont sinds 2014 in Brussel, waar HYOID Contemporary Voices is geves-
tigd. Gepassioneerd door pedagogiek, heeft ze in meerdere contexten lesgegeven 
of workshops gegeven, van CRR de Reims tot Monash University (Australië). Ze geeft 
nu zangles aan de internationale school P.A.R.T.S. (A.T. de Keersmaeker) en werkt 
regelmatig als vocal coach aan hedendaagse dans en theater & filmproducties (Eric 
Arnal Burtschy, Eleanor Bauer & Chris Peck, David Williamson, Ula Sickle).
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Andreas Halling 

De Zweedse tenor Andreas Halling verdeelt zijn tijd tussen solo, kamermuziek en 
ensemble-engagementen in heel Europa. Zijn carrière is grotendeels bepaald door 
zijn opvoeding te midden van de Zweedse koortraditie, waar hedendaagse com-
ponisten als Lidholm, Sandström en Jennefelt een natuurlijk onderdeel van het re-
pertoire zijn en waar a capella zingen de norm is.Na zijn verhuis naar Parijs, begon 
Andreas te studeren aan Centre de Musique Baroque de Versailles, gespecialiseerd 
in Franse barok en nam hij deel aan masterclasses bij Howard Crook, Noelle Bar-
ker en Alain Buet. Met CMBV trad hij veel op in concerten in heel Frankrijk en de 
rest van Europa, zowel als solist als als ensemblezanger. Later studeerde hij aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij cursussen zang en muziekopname 
volgde (tonmeister), en nam hij deel aan masterclasses bij gastdocenten Paul Hillier 
en Sigrid T’Hooft. Andreas verblijft momenteel in Brussel. Hij is veelvuldig als solist 
betrokken in de Europese oude muziekscene, maar keert ook terug naar zijn roots 
in de hedendaagse vocale muziek. In recente samenwerkingen met de groepen 
Blindman [VOX] en Ensemble 21, en onder dirigenten Marc Collet en Georges-Elie 
Octors, voerde hij repertoire uit van onder meer Glass, Saariaho en Fafchamps. Hij 
is ook nog steeds actief in de Europese koorscene en heeft gewerkt met veel van 
‘s werelds belangrijkste barokke en hedendaagse ensembles, waaronder Eric Eric-
son Chamber Choir, Cappella Amsterdam en de Nederlandse Bachvereniging, en 
dirigenten Daniel Reuss, René Jacobs en Eric Ericson. Hij is lid van het opkomende 
ensemble Mogens Dahl Chamber Choir, gevestigd in Kopenhagen, met wie hij in 
maart 2016 de wereldpremière van Sven-David Sandströms St. John’s Passion in 
Berlijn uitvoerde. 

Tiemo Wang

Bariton Tiemo Wang begon zijn muzikale carrière als professioneel violist bij verschil-
lende ensembles zoals het Arnhem Philharmonisch Orkest en de Nederlandse Radio 
Orkesten. Als zanger specialiseert Tiemo zich in barok en hedendaagse muziek. Hij 
studeerde eerder bij Jose Scholte, Joost van der Linden en Frans Fiselier en wordt 
momenteel gecoacht door Henny Diemer. Tiemo speelt regelmatig J.S. Bachs pas-
sies in binnen- en buitenland en hij is vaak betrokken bij producties die oude en 
hedendaagse muziek combineren met beeldende en geluidskunst. Onlangs was hij 
betrokken bij een geënsceneerde productie van Bach-motetten voor solostemmen 
bij het Nederlandse productiehuis Hollands Diep, en is hij een vast lid van het in Bel-
gië gevestigde ensemble Bl! Ndman. Tiemo’s recente operarollen zijn onder andere 
Mr. Gobineau en Ben in respectievelijk The Medium en The Telephone van Menotti, 
Uberto in Pergolesi’s La Serva Padrona en Aeneas in Dido and Aeneas (Purcell). 
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In de R.A.P. programma van de Nationale Reisopera zong hij William in Robinson 
Crusoe van Jacques Offenbach (geregisseerd door Marcel Sijm). Sinds 2007 werkt 
Tiemo samen met de Nederlandse groep Silbersee die gespecialiseerd is in heden-
daagse muziek. Met hen speelde hij Wolfgang Rihms Séraphin met het Doelen En-
semble onder leiding van Neil Wallace, Pascal Dusapin’s Passion onder leiding van 
Pierre Audi en Cadenza door Bob Zimmerman met het Radio Chamber Orchestra 
onder leiding van Micha Hamel. Bij De Nederlandse Opera vertolkte hij de rol van 
proletariër bij de wereldpremière van Alexander Raskatovs A Dog’s Heart en was hij 
in de cast van The Soldiers van Bernd Alois Zimmerman. Tiemo speelde Kassandra in 
Oresteia door Xenakis, een coproductie van Transparant (België), Asko | Schönberg 
ensemble en VocaalLAB Nederland. Met LOD werkte hij mee aan de creatie van Les 
Aveugles, een productie gebaseerd op het toneelstuk van Maeterlinck, en speelde 
hij de rol van Veled in de opera Mevlana van Michael Ellison in een coproductie van 
Silbersee en het Hezarfen-ensemble uit Istanbul. In 2014 werkte Tiemo in de pro-
ductie ‘Naked Lunch’, een coproductie van Silbersee en het dansgezelschap Club 
Guy & Roni en Slagwerk Den Haag. Afgelopen seizoen werkte Tiemo in het Opera 
circassien ‘Daral Shaga’, een coproductie van Feria Musica en Silbersee, en zong hij 
in de muziektheatervoorstelling ‘Dijkdrift’ op het Oerol Festival in Nederland. 

Els Mondelaers

De Belgische mezzo Els Mondelaers behaalde een masterdiploma Klassieke Zang 
met grote onderscheiding aan het Gentse Conservatorium, waar ze zich ook als 
soliste in Hedendaagse Muziek specialiseerde. Vooraf behaalde ze haar master Mu-
ziektheorie en Muziekpedagogiek aan het Lemmensinstituut in Leuven. Geleidelijk 
aan breidde ze haar carrière als gespecialiseerd vertolker van klassieke hedendaagse 
muziek uit tot die van allround performer. Nieuwe uitdagingen zoals muziek en / of 
fysieke improvisatie, muziekcreatie, acteren en bewegen deden zich voor. De wereld 
van muziektheater, hedendaagse dans en performance werd naast de hedendaagse 
concertpodia haar tweede habitat. Ze wordt gewaardeerd om haar persoonlijke be-
trokkenheid bij projecten en haar enthousiasme om op een artistieke manier uitge-
daagd te worden.  Als soliste trad ze op bij verschillende muziektheatergezelschap-
pen, ensembles en orkesten waaronder Folkoperan Stockholm (SE), Muziektheater 
Transparant (BE), Silbersee (NL), LOD (BE), Per Ignem (BE), Muziektheater Hollands 
Diep (NL) , Theaterproductiehuis Zeelandia (NL), Spectra ensemble (BE), Champ-
dAction (BE), HERMESensemble (BE), Contempoartensemble (IT), Nadar Ensemble 
(BE), Vlaams Symfonisch Orkest (BE), DoelenEnsemble (NL), Asko | Schönberg en-
semble (NL), Slagwerk Den Haag (NL), Strijbos | Van Rijswijk (NL), Ensemble Klang 
(NL), Atlas ensemble (NL), Nieuw Ensemble (NL) en in september 2009 werd ze uit-
genodigd door de Lucerne Festival Academy (CH) om Berio’s Sinfonia uit te voeren 
onder leiding van Boulez.
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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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