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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
do 23.09 – 20:15

Vlaams 
Radiokoor o.l.v. 
Bart Van Reyn
From De Monte with 
love

BEZETTING

Clare Wilkinson - mezzosopraan

Hathor Consort
Romina Lischka - diskantgamba &  
artistieke leiding
Liam Fennelly, Thomas Baeté - altgamba
Clémence Schlitz - basgamba
Nicholas Milne - consort bass

Vocaal kwartet 
Evi Roelants 
Eva Goudie-Falckenbach 
Ivan Goossens 
Conor Biggs

50% koor
50% groots

LOCATIE 

Sint-Romboutskathedraal

BEZETTING

Vlaams Radiokoor
o.l.v. Bart Van Reyn - dirigent 
en muziekdirecteur

Sopraan
Sarah Abrams, Annelies Brants, 
Karen Lemaire, Kristien Nijs,
Evi Roelants, Barbara Somers, 
Sarah Van Mol, Veerle Van 
Roosbroeck  

Alt
Helena Bohuszewicz, Maria 
Gil Munoz, Eva Goudie-
Falckenbach, Sachiko 
Kinebuchi,
Lieve Mertens, Sandra 
Paelinck, Noëlle Schepens, 
Kerlijne Van Nevel 

Tenor
Gunter Claessens, Paul 
Foubert, Ivan Goossens, 
Michiel Haspeslagh,
Paul Schils, Mathis Van 
Cleynenbreugel, Yves Van 
Handenhove, Roel Willems 

Bas
Conor Biggs, Pieter Coene, 
Yu Hsiang Hsieh, Marc 
Meersman,  
Paul Mertens, Philippe 
Souvagie, Jan Van der 
Crabben, Harry Van der Kamp



2

Programma
Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: I. Kyrie

Stephen Wilkinson 
The Garden (solo en gambaconsort)

Philippus de Monte 
Super Flumina Babylonis

Charles Tessier 
Air espagnol: No ay en la tierra (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: II. Gloria In Excelsis

John Dowland 
Flow My Tears (solo en gambaconsort)

William Byrd 
Quomodo cantabimus

John Dowland 
Lachrimae amantis (intrumentaal)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: III. Credo

William Byrd 
Ye Sacred Muses (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: IV. Sanctus: Osanna I - Benedictus - Osanna II

John Dowland 
Can She Excuse My Wrongs (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: VI. Agnus Dei

Programma oud
Stephen Wilkinson 
The Garden (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: I. Kyrie

Philippus de Monte 
Super Flumina Babylonis

Charles Tessier 
Air espagnol: No ay en la tierra (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: II. Gloria In Excelsis

John Dowland 
Flow My Tears (solo en gambaconsort)

William Byrd 
Quomodo cantabimus

John Dowland 
Lachrimae amantis (intrumentaal)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: III. Credo

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: IV. Sanctus Osanna I

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: V. Benedictus Osanna II

John Dowland 
Can She Excuse My Wrongs (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: VI. Agnus Dei

William Byrd 
Ye Sacred Muses (solo en gambaconsort)
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Programmatoelichting
‘Sent by him to mr. Wm Byrd, 1583’. Dat is de notitie die te lezen staat op een 
bewaard Londens handschrift van de Monte’s achtstemmige motet Super flumina 
Babylonis. De tekst herneemt de eerste drie verzen van Psalm 137. In het manuscript 
volgt een ander achtstemmig motet, gezet op de volgende verzen van de psalm: 
Quomodo cantabimus. Hier luidt het bijschrift: ‘This Piece was made by Mr Wm 
Byrd, to send on to Mr Philip de Monte, 1584’.

Een ontroerende muzikale briefwisseling dus, die ontstond toen de Monte in het 
gevolg van Filips II naar Engeland reisde en er in contact kwam met de muzikale 
familie Byrd. William Byrd was toen nog een jongeman van vijftien jaar, maar ontving 
30 jaar later de Monte’s manuscript van Super flumina Babylonis. De parallel tussen 
de verbannen Joden en de precaire situatie van Byrd als katholiek in het anglicaanse 
Engeland was een duidelijk teken van solidariteit. 

Een jaar later antwoordde Byrd met Quomodo cantabimus:  een motet vol 
melancholie en complexe vaardigheden. ‘If I forget thee, Jerusalem, let my right 
hand forget her cunning’.

Bart Van Reyn, muziekdirecteur Vlaams Radiokoor: 

“Een aantal jaar geleden vroeg een kennis me: kan jij iets doen met de volledige 
werken van de Monte? Ik heb ze in dank aanvaard - maar vervolgens heeft die grote 
verzameling partituren vooral stof liggen vergaren. Ik had de Monte immers gecata-
logeerd als een Vlaamse Palestrina, een veelschrijver maar eerder droog. 

Tot daar plots het de Monte jaar was, en we met de collectie aan de slag gingen. Het 
was echt een openbaring: ik wist niet dat die man zulke sterke muziek had geschre-
ven, en bovendien topposities bekleedde in alle uithoeken van Europa. Dan ben ik 
dan als Mechelaar wel een beetje trots op die Filip Van den Berg, die met recht en 
reden op de wereldkaart van de late renaissance staat.” 

Programma oud
Stephen Wilkinson 
The Garden (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: I. Kyrie

Philippus de Monte 
Super Flumina Babylonis

Charles Tessier 
Air espagnol: No ay en la tierra (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: II. Gloria In Excelsis

John Dowland 
Flow My Tears (solo en gambaconsort)

William Byrd 
Quomodo cantabimus

John Dowland 
Lachrimae amantis (intrumentaal)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: III. Credo

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: IV. Sanctus Osanna I

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: V. Benedictus Osanna II

John Dowland 
Can She Excuse My Wrongs (solo en gambaconsort)

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: VI. Agnus Dei

William Byrd 
Ye Sacred Muses (solo en gambaconsort)
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Inleiding 
Als we nadenken over wat de Britse muziek typeert, dan komen we al heel snel uit 
bij de koormuziek. Eeuwenlang werden muzikanten en componisten gevormd in de 
vele uitstekende koren verbonden aan kerken en kathedralen, met name tijdens de 
middeleeuwen en renaissance. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat veel van 
de muziek die we vandaag kennen uit die periodes religieus geïnspireerd is, én van 
een hoog artistiek niveau. Daarnaast is er een rijk repertoire aan profane liederen 
met instrumentale begeleiding. John Dowland is zonder twijfel de bekendste com-
ponist in dit genre, met voornamelijk songs over de liefde en het lijden, en meestal 
met een melancholische ondertoon.

Dat Engeland een eiland is, vertaalt zich onder andere in een eigenzinnige muziek-
cultuur, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen connecties zijn of waren met 
het vasteland. De Franse componist en luitist Charles Tessier was erg reislustig en 
bezocht ook Londen in 1597, waar hij enkele meerstemmige stukken publiceerde. 
Die reiservaring merk je ook in zijn Air espagnol. Een andere internationale connec-
tie tussen Europa en Engeland zien we in de bijzondere uitwisseling van composities 
tussen twee grootmeesters van hun tijd. In 1583 componeerde de Mechelse com-
ponist Philippus de Monte een achtstemmig werk op de eerste regels van psalm 
137, Super Flumina Babylonis. Het is de bekende tekst over de oevers van Babylon, 
waar de gevangengenomen gelovigen huilen over hun verloren land. Hij stuurde de 
compositie op naar zijn Engelse collega William Byrd, die zich als katholiek in een 
Anglicaanse gemeenschap misschien ook wel in een soort Babylonische balling-
schap voelde.

We kennen niet het volledige parcours dat Philippus de Monte aflegde doorheen 
Europa, maar rond 1555 dook hij op in Engeland als zanger in het koor van Filips II. 
Waarschijnlijk leerde hij daar William Byrd kennen, waarna de componisten jaren-
lang bleven corresponderen. Byrd beantwoordde de muzikale brief van De Monte 
met een eigen compositie op het vervolg van dezelfde psalm, met de toepasse-
lijke woorden Quomodo cantabimus (“hoe kunnen we de heer bezingen in balling-
schap?”). Hoewel deze composities duidelijk met elkaar verbonden zijn en gecom-
poneerd werden als eerbetoon aan een collega, bleef elke componist trouw aan zijn 
eigen stijl. De Monte gebruikt de acht stemmen als twee groepen van vier, terwijl 
Byrd het ensemble meer als één groep beschouwt, waarbinnen elke stem natuurlijk 
een eigen verloop kent.

Vier eeuwen na Byrd componeerde Ralph Vaughan Williams zijn mis in sol klein, 
in een stijl die overduidelijk verwijst naar de hoogdagen van de renaissance, maar 
toch ook eigentijds gekleurd is. Dit werk is een schitterend voorbeeld van hoe die 
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koortraditie, die ooit begon in de middeleeuwen en renaissance, ook in de twin-
tigste eeuw bleef doorleven. Het polyfone verloop van de melodieën sluit volledig 
aan bij de stemvoering van de vroegere componisten, maar de muzikale expressie 
en de uitgewerkte dynamische contrasten drukken een duidelijke twintigste-eeuwse 
stempel. Waar die stempel in het Kyrie nog vrij subtiel blijft, wordt vanaf het Gloria 
het eigentijdse klankbeeld prominenter. De dubbelkorige aanpak is zowel een refe-
rentie naar de grote dubbelkorige werken uit de renaissance als een manier om de 
contrastwerking extra in de verf te zetten.

Een hedendaags idioom treffen we ook aan in het openingswerk van dit concert: 
The Garden van Stephen Wilkinson. De melodielijn volgt niet de klassieke tonale 
patronen, maar is wel volledig gericht op de helderheid en verstaanbaarheid van 
de tekst. Op uitgekiende momenten voorziet de componist rustmomenten, zodat 
je als luisteraar helemaal meegevoerd wordt in het verhaal. Zowel de intimiteit van 
een sololied als de grandeur van een groots koorwerk maken deel uit van die rijke 
Engelse muziektraditie.

Klaas Coulembier
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Ralph Vaughan Williams
Mass in G Minor: I. Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy. 

Teksten

Stephen Wilkinson 
The Garden
How vainly men themselves amaze
To win the palm, the oak, the bays
And their incessant labours see
Crowned from single herb or tree
Whose short and narrow-verged shade
Does prudently their toils upbraid;
While all flowers and all trees do close
To weave the garlands of repose
Fair quiet have I found thee here
And innocence thy sister dear?
Mistaken long, I sought you then
In busy companies of men;
Your sacred plants, if here below
Only among the plants will grow:
Society is all but rude
To this delicious solitude
What wondrous life is this I lead!
Ripe apples fall about my head:
The luscious clusters of the vine
Upon my mouth do crush their wine
The nectarine and curious peach
Into my hands themselves do reach;
Stumbling on melons as I pass
Ensnared with flowers, I fall on grass
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Meanwhile the mind from pleasure less
Withdraws into its happiness;
The mind, that ocean where each kind
Doth straight its own resemblance find;
Yet it creates, transcending these
Far other worlds, and other seas;
Annihilating all that’s made
To a green thought in a green shade. 

Philippus de Monte 
Super Flumina Babylonis
Super flumina Babylonis,
illic sedimus et flevimus
dum recordaremur tui, Sion.
Illic interrogaverunt nos,
qui captivos duxerunt nos,
verba canticorum.
Quomodo cantabimus 
canticum Domini in terra aliena?
In salicibus in medio eius
suspendimus organa nostra.

By the streams of Babylon, 
there we sat and wept 
when we remembered you, Zion. 
There they questioned us, 
those who had led us into captivity,
about the words of our songs. 
How shall we sing
the Lord’s song in a foreign land? 
On the willows in its midst 
we hung up our harps. 

Charles Tessier 
Air espagnol: No ay en la tierra 
No ay en la tierra tal brio com’el mio,
Passiones querellas contiendas batallas
Es mi gusto dallas y no socorellas.
Y mas de dos dellas offercen favores
A los amadores de quien yo me rio.

There is no ardour on earth comparable to mine; 
Passions, laments, disputes, conflicts,
I love to provoke them but not resolve them;
 And more than two of them ofer their favours to lovers, 
which makes me laugh.
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Pesares y enojos con gusto les ago
Y con ellos pago mil ricos despojos
No miran mis ojos do no saquen vida
De desconocida me precio y m’engrio.
No ay en la tierra tal bio com’el mio.

I readily give them sorrows and anger, 
Together with a thousand rich spoils;
There is no place in which my gaze does not deprive of life; 
I boast of being unrecognised. There is no ardour on earth 
comparable to mine.

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: II. 
Gloria In Excelsis
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, agnus Dei,
Filius Patris:
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen

Glory be to God on high,
and in earth peace,
good will towards men.
We praise thee, we bless thee,
we worship thee, we glorify thee,
we give thanks to thee
for thy great glory,
O Lord God, heavenly King,
God the Father almighty.
O Lord, the only begotten Son Jesu Christ;
O Lord God, Lamb of God,
Son of the Father,
that takest away the sins of the world,
have mercy upon us.
Thou that takest away the sins of the world,
receive our prayer.
Thou that sittest at the right hand of God the Father,
have mercy upon us.
For thou only art holy,
thou only art the Lord;
thou only [art most high, Jesus] Christ
with the Holy Ghost,
in the glory of God the Father. Amen
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John Dowland 
Flow My Tears
Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night’s black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.
From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.
Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world’s despite.

How shall we sing the song of the Lord 
in a strange land?
If I forget thee, O Jerusalem, let my 
right hand forget her cunning.
If I do not remember thee, let my 
tongue cleave to the roof of my mouth.
Yea if I prefer not Jerusalem in my mirth.
Remember the children of Edom, O 
Lord, in the day of Jerusalem. 

William Byrd  
Quomodo cantabimus
Quomodo cantabimus canticum Domini in 
terra aliena?
Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni 
detur dextera mea.
Adhæreat lingua mea faucibus meis, si non 
meminero tui.
Si non proposuero Jerusalem in principio 
lætitiæ meæ.
Memor esto, Domine, filiorum Edom, in die 
Jerusalem.
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Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: III. Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum;
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum Scripturas
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

I believe in one God
the Father almighty,
maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ,
the only-begotten Son of God,
begotten of his Father before all worlds,
God of God, Light of Light,
very God of very God,
begotten, not made,
being of one substance with the Father,
by whom all things were made;
who for us men and our salvation
came down from heaven,
and was incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary,
and was made man,
and was crucified also for us
under Pontius Pilate.
He suffered and was buried,
and the third day he rose again
according to the Scriptures,
and ascended into heaven,
and sitteth on the right hand of the Father.
And he shall come again with glory
to judge both the quick and the dead:
whose kingdom shall have no end.

And I believe in the Holy Ghost,
the Lord and giver of life,
who proceedeth from the Father and 
the Son, who with the Father and 
the Son together is worshipped and 
glorified, who spoke by the prophets.
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William Byrd 
Ye Sacred Muses
Ye sacred Muses, race of Jove,
Whom Music’s lore delighteth,
Come down from crystal heav’ns above
To earth, where sorrow dwelleth,
In mourning weeds, with tears in eyes:
Tallis is dead, and Music dies.

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: IV. Sanctus: Osanna I - 
Benedictus - Osanna II
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth:
pleni sunt caeli
et terra gloria tua
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Holy, holy, holy,
Lord God of hosts,
heaven and earth
are full of thy glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he that cometh
in the name of the Lord.
Hosanna in the highest. 

Et unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi. Amen.

And I believe one [holy] catholic and
apostolic Church. I acknowledge one 
baptism for the remission of sins.
And I look for the resurrection of the 
dead, and the life of the world to come. 
Amen.
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John Dowland 
Can She Excuse My Wrongs
Can she excuse my wrongs with Virtue’s cloak?
Shall I call her good when she proves unkind?
Are those clear fires which vanish into smoke?
Must I praise the leaves where no fruit I find?
No, no; where shadows do for bodies stand,
That may’st be abus’d if thy sight be dim.

Cold love is like to words written on sand,
Or to bubbles which on the water swim.
Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right thee never?
If thou canst not o’ercome her will,
Thy love will be thus fruitless ever.

Was I so base, that I might not aspire
Unto those high joys which she holds from me?
As they are high, so high is my desire,
If she this deny, what can granted be?
If she will yield to that which reason is,
It is reason’s will that love should be just.

Dear, make me happy still by granting this,
Or cut off delays if that I die must.
Better a thousand times to die
Than for to love thus still tormented:
Dear, but remember it was I
Who for thy sake did die contented.
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O Lamb of God
that takest away the sins of the world,
have mercy upon us.

O Lamb of God
that takest away the sins of the world,
grant us thy peace.

Ralph Vaughan Williams 
Mass in G Minor: V. Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
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Bart Van Reyn
Bart Van Reyn is sinds seizoen 19-20 muziekdirecteur van het Vlaams Radiokoor. Zijn 
dynamische aanpak, doorgedreven kennis van het repertoire en grote passie voor 
het métier sluiten perfect aan bij DNA van het Radiokoor. Samen zullen ze het rijke 
vocale verleden eren en levend houden door vandaag te werken aan de geschiede-
nis van morgen: als radar voor nieuwe muzikale en maatschappelijke tendensen, als 
bewaarder en behoeder van ons vocale erfgoed. 

Bart Van Reyn voelt zich thuis in een breed repertoire: van barok tot hedendaags, en 
zowel in oratorium, opera, orkestliederen als in a capella muziek – met de stem als 
rode draad. Sinds 2016 is Bart chef-dirigent van het Deens National Radio Koor, en 
in seizoen 2021-22 is hij vaste gast-dirigent van Anima Eterna. Daarnaast wordt Bart 
regelmatig gevraagd voor producties met internationaal gerenommeerde koren zo-
als Cappella Amsterdam, Groot Omroepkoor, Nederlands Kamerkoor, MDR Rund-
funkchor Leipzig, SWR Vokalensemble Stuttgart, NDR Chor Hamburg, Rundfunkchor 
Berlin, DR Vokalensemblet, Collegium Vocale Gent en de BBC Singers.  

Bart is ook oprichter en bezieler van Octopus, een flexibel koor van 32 tot 100 zan-
gers, en van Le Concert d’Anvers, een periodeorkest dat focust op repertoire uit de 
18de en vroege 19de  eeuw. Meer recent richtte Bart samen met regisseur Korneel 
Hamers de reizende operacompagnie The Ministry of Operatic Affairs op, bekend 
van de producties Don Giovanni, Orfeo ed Euridice, Così fan tutte, Dido & Aeneas, 
en Acis & Galatea. 

Naast zijn vele en uiteenlopende vocale projecten, is Van Reyn ook een graag ge-
ziene gast bij grote en kleine instrumentale ensembles uit binnen-en buitenland, 
waaronder Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra, Cappella Augus-
tina Köln, NDR Radiophilharmonie, het Deens Nationaal Symfonieorkest en het Ne-
derlands Kamerorkest. Zijn grote passie en kennis maken Bart tenslotte de ideale 
partner voor hedendaagse componisten: onder meer Steve Reich, Tan Dun, James 
MacMillan en Kaija Saariaho werkten met hem samen.

www.bartvanreyn.com
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Vlaams Radiokoor
Het Vlaams Radiokoor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de 
toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag is het Vlaams Radiokoor een referen-
tie voor vocale muziek in Vlaanderen en Europa, en wordt het zowel in binnen- als in 
buitenland tot de top gerekend. 

De jonge Belgische dirigent Bart Van Reyn is de muziekdirecteur van het Radiokoor. 
De gedeelde passie voor barok en hedendaags repertoire, het geloof in de stem 
als ultieme vertolker van onze emoties, en het streven om ons vocaal erfgoed toe-
gankelijk te maken voor zangers en publiek zijn wat ensemble en dirigent verbindt.
 
Vanuit Studio 1 in Flagey (Brussel) werken de 32 zangers van het Vlaams Radiokoor 
aan een muzikaal project dat op drie grote pijlers gebouwd is. Eerst en vooral zijn 
er de Vocal Fabric producties – het laboratorium van het Radiokoor. Vocal Fabric 
brengt concerten die de grenzen van vocale muziek aftasten, confronterend, eigen-
zinnig en non-conformistisch. Met grote gastvrijheid en een intense beleving als lei-
draad brengen we de mensen op het podium en in de zaal samen: vocale harmonie 
is het bewijs dat mensen samen mooier zijn dan alleen. 

Daarnaast werk het koor regelmatig samen met gerenommeerde binnen- en bui-
tenlandse instrumentale ensembles zoals Brussels Philharmonic, het Orchestre de 
chambre de Paris, Il Gardellino, Les Siècles, het Radio Filharmonisch Orkest en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Zo bouwde het Radiokoor een steeds grotere aan-
wezigheid op verschillende internationale podia uit. 

Tenslotte is en blijft het Vlaams Radiokoor een levend portaal voor repertoire, ken-
nis, ervaring en stemmen. Het maakt ons vocaal erfgoed toegankelijk voor zangers 
en publiek, en investeert tegelijk in de creatie van nieuw stemwerk. Zo voedt het 
koor liefhebbers, amateurs en professionals met programma, techniek en expertise.

Het Vlaams Radiokoor behoudt ook zijn unieke status van radiokoor: een groot aan-
tal concertproducties wordt opgenomen, waardoor het koor een unieke verzame-
ling live-opnames heeft opgebouwd. Deze collectie wordt permanent aangevuld 
met een selectie studio-opnames, die samen het vocale erfgoed bewaren voor de 
toekomst.

Het Vlaams Radiokoor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

www.vlaamsradiokoor.be
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Hathor Consort
Het Hathor Consort - genoemd naar Hathor, een moedergodin uit de Egyptische 
mythologie – werd in 2012 opgericht door Romina Lischka. Onder haar artistieke 
leiding wijdt het consort zich aan muziek uit renaissance en barok waarin een strij-
kersensemble van gamba’s centraal staat. Tegelijkertijd zoekt de groep naar nieuwe 
uitdrukkingsmogelijkheden waarin dit geraffineerde kamermuziekrepertoire van Eu-
ropese oorsprong in multidisciplinaire en interculturele concertvormen wordt ge-
combineerd met oude muziek van andere continenten en met hedendaagse muziek, 
wereldmuziek en dans. 

Lachrimae, de eerste cd van het ensemble met muziek van John Dowland, ver-
scheen in 2014 bij het Belgische label Fuga Libera en werd door de pers lovend 
ontvangen. De gelijknamige voorstelling verbindt de muziek van Dowland met zes 
interludes van de Belgische componiste Annelies van Parys en een choreografie van 
de Belgische danseres Femke Gyselinck. In ‘Dhrupad Fantasia’, het nieuwste project 
van het Hathor Consort, versmelt dhrupad, de oudste vorm van Noord-Indiase klas-
sieke muziek, ontstaan aan het hof van grootmogol Akbar de Grote, met de Engelse 
hofmuziek van Elisabeth I tot een nieuwe muzikale taal, waarin compositorische ele-
menten en gezamenlijke improvisaties uit beide stijlen worden gecombineerd.

Omdat vocaal begrip onmisbaar is voor de instrumentale polyfonie van het gam-
baconsort, werkt het Hathor Consort regelmatig samen met zangsolisten of vocale 
ensembles, zoals het Pluto-ensemble van Marnix De Cat en Collegium Vocale Gent 
o.l.v. Philippe Herreweghe.

Het Hathor Consort is met zijn veelzijdige programma’s te gast op gerenommeerde 
festivals en in concertzalen in heel Europa, zoals het Wiener Konzerthaus, Filharmo-
nie Warschau, Bozar Brussel, Wigmore Hall London, Philharmonie Köln, Philharmo-
nie Essen, Festival Oude Muziek Utrecht, MA Festival Brugge, Musikfestspiele Pots-
dam, Opéra de Rouen, Muziekcentrum De Bijloke Gent, York Early Music Festival en 
nog veel meer.

www.hathor-consort.eu
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Clare Wilkinson 
Clare Wilkinson wordt wereldwijd gevraagd voor haar Bach-interpretaties, 
met hoogtepunten onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in de solocantate 
BWV170 Vergnügte Ruh in de Spiegelzaal in Köthen en de Matthäus-Passion in de 
Thomaskirche in Leipzig. Ze werkte verder met gerenommeerde barokdirigenten als 
Christophe Rousset, Daniel Reuss, Nicolas Kraemer, Roy Goodman, Richard Egarr, 
Jos van Veldhoven en Andrew Parrott. Regelmatig werkt ze met gambaconsorts in 
repertoire gaande van renaissance tot hedendaags, ze creëerde werken voor haar 
stem geschreven in de Wigmore Hall in Londen met Fretwork. Clare realiseerde 
als soliste een 20-tal cd-opnames, waaronder Messiah met The Dunedin Consort 
(bekroond met een Gramophone Award) en Welt, gute Nacht met Sir John Eliot 
Gardiner. 

www.clare-wilkinson.com 
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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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