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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN & 
CULTUURCENTRUM MECHELEN PRESENTEREN

LUNALIA
DI 30.04 – 20:15

Reinoud Van 
Mechelen &
Charles Ducal
Recital: Onderweg met 
Petrarca, Victor Hugo en 
Charles Ducal

40% liefdespoëzie
30% romantiek
30% ex-dichter des 
vaderlands

LOCATIE

Feestzaal Scheppersinstituut

BEZETTING

Reinoud Van Mechelen, 
tenor (voice in residence 
LUNALIA 2019)                                   
Charles Ducal, dichter
Anthony Romaniuk, piano

IN SAMENWERKING MET

Cultuurcentrum Mechelen
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Programma
Onderweg met Petrarca, Victor Hugo en Charles Ducal
 Niet uit de rib – Charles Ducal

Pace non trovo – Francesco Petrarca/Franz Liszt (S.270a)
Naar Sonetto 104 del Petrarca – Franz Liszt (Années de pèlerinage II S.161/5)
 Ik voer geen oorlog en ik vind geen vrede – Peter Verstegen (Franceso       
 Petrarca)
 Judith – Charles Ducal
 Bestorven – Charles Ducal
 Uitgesteld – Charles Ducal

Benedetto sia ‘l giorno – Francesco Petrarca/Franz Liszt (S.270a)
Naar Sonetto 47 del Petrarca – Franz Liszt (Années de pèlerinage II S.161/4)
 Gezegend zij het uur en de seconde – Peter Verstegen (Franceso Petrarca)
 Als brood – Charles Ducal
 Godsdienst – Charles Ducal
 Ik zag op aarde iets hemels van volkomen – Peter Verstegen (Franceso   
 Petrarca)

I vidi in terra – Francesco Petrarca/Franz Liszt (S.270a)
 Misverstand – Charles Ducal
 Lijf aan lijf – Charles Ducal
 Gul – Charles Ducal
 Steen – Charles Ducal
 Koningskinderen – Charles Ducal
 Denk je dat – Charles Ducal

S’il est un charmant gazon – Victor Hugo/Franz Liszt (S.284)
 Mansuétude des anciens juges – Victor Hugo
 De mildheid van de oude rechters – Koen Stassijns (Victor Hugo)
 Vluchtelingen – Charles Ducal
 Lied van de arbeid – Charles Ducal

Comment, disaient-ils – Victor Hugo/Franz Liszt (S.276)
Enfant, si j’étais roi – Victor Hugo/Franz Liszt (S.283)

 Meisje – Charles Ducal

La tombe et la rose – Victor Hugo/Franz Liszt (S.285)
 Ons – Charles Ducal
 Op het verwijderen van een moslimvrouw – Charles Ducal

Oh! quand je dors – Victor Hugo/Franz Liszt (S.282)
 Niet uit de rib – Charles Ducal
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NIET UIT DE RIB

Niet uit de rib, maar uit het oog
ontstaat het lichaam van de vrouw.

De werkelijkheid is haar ontrouw.
Daarom bestaat zij niet

dan in benadering, een streven naar,
gehoorzaam aan plastiek en poëzie.

Het oog is een onpeilbaar gat,
maar ziet nooit diep,

het spiegelt aan het oppervlak,
en daar alleen in huid en haar.

Daarom doet men de ogen dicht en kijkt
tot eindelijk de vrouw verdwijnt

en jij er ligt.

UITGESTELD

Wees gerust, als ik sterf zal wel blijken
of ik je lief heb gehad.
Jij, de laatste naar wie ik zal kijken,
de laatste die mij ontsnapt.

Dan dwing ik je oor naar mijn mond
voor iets dat ik had moeten schrijven,
een zekerheid in gereutel vermomd.
Wees gerust, jij zal de slotzin krijgen.

Het zal ontroerend zijn, het einde,
de poging die alles herstelt.
Je bent mijn vrouw. Het zal wel blijken,
al wordt het een leven lang uitgesteld.
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MEISJE

Als de regen komt zuigen de bomen zich vol
uit de buik van de aarde, maar dit is een mens.
Zij loopt onder zeildoek en heeft iets te dragen
waarvan zij de naam niet eens kent.

Het weegt op haar als een bijl in een schedel,
het brandt in de maag, in de longen, de hand
die als naar een woord grijpt tussen haar benen,
waar het bloedt. Dit is Kivu, een schitterend land,

in zijn dronkenschap van zingende regens,
van lachende legers op zoek naar geweld.
Op het zeildoek is zij als bezocht en bezeten,
een schitterend kind. Gekneed tot een mens.

Charles Ducal
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Francesco Petrarca/
Franz Liszt (S.270a)
Paco non trovo
Naar Sonetto 104 del Petrarca – Franz Liszt 
(Années de pèlerinage II S.161/5)

Pace non trovo, et non ò da far guerra;
e temo, et spero; et ardo, et son un 
ghiaccio;
et volo sopra ‘l cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto ‘l mondo 
abbraccio.

Tal m’à in pregion, che non m’apre né 
serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio;
et non m’ancide Amore, et non mi 
sferra,
né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.

Veggio senza occhi, et non ò lingua et 
grido;
et bramo di perir, et cheggio aita;
et ò in odio me stesso, et amo altrui.

Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte et vita:
in questo stato son, donna, per voi.

I find no peace, and 
yet I make no war
I find no peace, and yet I make no war:
and fear, and hope: and burn, and I am 
ice:
and fly above the sky, and fall to earth,
and clutch at nothing, and embrace the 
world.

One imprisons me, who neither frees 
nor jails me,
nor keeps me to herself nor slips the 
noose:
and Love does not destroy me, and 
does not loose me,
wishes me not to live, but does not 
remove my bar.

I see without eyes, and have no tongue, 
but cry:
and long to perish, yet I beg for aid:
and hold myself in hate, and love 
another.

I feed on sadness, laughing weep:
death and life displease me equally:
and I am in this state, lady, because of 
you.

Translated by: A. S. Kline

Liedteksten 
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Francesco Petrarca/
Franz Liszt (S.270a)
Benedetto sia ‘l 
giorno
Naar Sonetto 47 del Petrarca – Franz Liszt 
(Années de pèlerinage II S.161/4)

Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, e 
l’anno,
E la stagione, e ‘l tempo, e l’ora, e ‘l 
punto
E ‘l bel paese e ‘l loco, ov’io fui giunto
Da’duo begli occhi che legato m’ànno;

 
E benedetto il primo dolce affanno
Ch’i’ ebbi ad esser con Amor 
congiunto,
E l’arco e la saette ond’ i’ fui punto,
E le piaghe, ch’infino al cor mi vanno.

Benedette le voci tante, ch’io
Chiamando il nome di Laura ho sparte,
E i sospiri e le lagrime e ‘l desio.

E benedette sian tutte le carte
Ov’io fama le acquisto, e il pensier mio,
Ch’è sol di lei, si ch’altra non v’ha parte.

Blessed be the day

Blessed be the day, and the month, and 
the year,
and the season, and the time, and the 
hour, and the moment,
and the beautiful country, and the place 
where I was joined
to the two beautiful eyes that have 
bound me:

and blessed be the first sweet suffering
that I felt in being conjoined with Love,
and the bow, and the shafts with which I 
was pierced,
and the wounds that run to the depths 
of my heart.

Blessed be all those verses I scattered
calling out the name of my lady,
and the sighs, and the tears, and the 
passion:

and blessed be all the sheets
where I acquire fame, and my thoughts,
that are only of her, that no one else has 
part of.

Translated by: A. S. Kline
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Francesco Petrarca/
Franz Liszt (S.270a)
I vidi in terra
I’ vidi in terra angelici costumi,
E celesti bellezze al mondo sole;
Tal che di rimembrar mi giova, e dole:
Che quant’io miro, par sogni, ombre, e 
fumi.

E vidi lagrimar que’ duo bei lumi,
Ch’han fatto mille volte invidia al sole;
Ed udì’ sospirando dir parole
Che farian gir i monti, e stare i fiumi.

Amor! senno! valor, pietate, e doglia
Facean piangendo un più dolce 
concento
D’ogni altro, che nel mondo udir si 
soglia.

Ed era ‘l cielo all’armonia s’intento
Che non si vedea in ramo mover foglia.
Tanta dolcezza avea pien l’aer e ‘l vento.

I saw on earth
I saw angelic virtue on earth
and heavenly beauty on terrestrial soil,
so I am sad and joyful at the memory,
and what I see seems dream, shadows, 
smoke:

and I saw two lovely eyes that wept,
that made the sun a thousand times 
jealous:
and I heard words emerge among sighs
that made the mountains move, and 
halted rivers.

Love, Judgement, Pity, Worth and Grief,
made a sweeter chorus of weeping
than any other heard beneath the 
moon:

and heaven so intent upon the harmony
no leaf was seen to move on the 
boughs,
so filled with sweetness were the wind 
and air.

Translated by: A. S. Kline
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Victor Hugo/Franz 
Liszt (S.284)
S’il est un charmant 
gazon

S’il est un charmant gazon
Que le ciel arrose,
Où [brille]1 en toute saison
Quelque fleur éclose,
Où l’on cueille à [pleine main]2
Lys, chèvrefeuille et jasmin,
J’en veux faire le chemin
Où ton pied se pose !

S’il est un sein bien aimant
Dont l’honneur dispose !
Dont le ferme dévoûement
N’ait rien de morose,
Si toujours ce noble sein
Bat pour un digne dessein,
J’en veux faire le coussin
Où ton front se pose !

S’il est un rêve d’amour,
Parfumé de rose,
Où l’on [trouve chaque jour]3
Quelque douce chose,
Un rêve que Dieu bénit,
Où l’âme à l’âme s’unit,
Oh ! j’en veux faire le nid
Où ton cœur se pose !
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Victor Hugo/Franz Liszt (S.276)
Comment, disaient-ils 
Comment, disaient-ils,
Avec nos nacelles,
Fuir les alguazils ?
-Ramez, disaient-elles.

Comment, disaient-ils,
Oublier querelles,
Misère et périls ?
-Dormez, disaient-elles.

Comment, disaient-ils,
Enchanter les belles
Sans philtres subtils ?
-Aimez, disaient-elles.

Victor Hugo/Franz Liszt (S.283)
Enfant, si j’étais roi
Enfant, si j’étais roi, je donnerais l’empire,
Et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux,
Et ma couronne d’or, et mes bains de porphyre,
Et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire,
Pour un regard de vous!

Si j’étais Dieu, la terre et l’air avec les ondes,
Les anges, les démons courbés devant ma loi,
Et le profond chaos aux entrailles fécondes,
L’éternité, l’espace et les cieux et les mondes, 
Pour un baiser de toi!
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Victor Hugo/Franz Liszt (S.285)
La tombe dit à la rose
La tombe dit à la rose :
-- Des pleurs dont l’aube t’arrose
Que fais-tu, fleur des amours ?
La rose dit à la tombe :
-- Que fais-tu de ce qui tombe
Dans ton gouffre ouvert toujours ?

La rose dit: -- Tombeau sombre,
De ces pleurs je fais dans l’ombre
Un parfum d’ambre et de miel.
La tombe dit: -- Fleur plaintive,
De chaque âme qui m’arrive
Je fais un ange du ciel.

Victor Hugo/Franz Liszt (S.282)
Oh! quand je dors 
Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche, 
comme à Pétrarque apparaissait Laura,
Et qu’en passant ton haleine me touche... 
       Soudain ma bouche
       S’entrouvrira!

Sur mon front morne où peut-être s’achève
Un songe noir qui trop longtemps dura,
Que ton regard comme un astre se lève...
       Soudain mon rêve
       Rayonnera!

Puis sur ma lèvre où voltige une flamme,
Éclair d’amour que Dieu même épura,
Pose un baiser, et d’ange deviens femme...
       Soudain mon âme
       S’éveillera!
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Biografieën
Reinoud van Mechelen

Reinoud Van Mechelen behaalde in 2012 zijn Master diploma op het Koninklijk Con-
servatorium van Brussel. In 2017 werd hij bekroond met de prestigieuze Caecilia 
Prijs als Jonge Musicus van het Jaar van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. 
Een erkenning vanuit het ‘thuisland’ voor een artiest die vanaf de start van zijn car-
rière op internationale podia te zien was. In 2011 maakte hij al deel uit van le Jardin 
des Voix, de academie voor jonge solisten van les Arts Florissants onder leiding van 
William Christie en Paul Agnew. Sindsdien was hij als solist te beluisteren tijdens 
tal van (inter)nationale festivals en was hij te gast in een aantal van de belangrijkse 
concerthallen ter wereld waaronder het Lincoln Center, het Bolchoï theater, de Royal 
Albert Hall, het Barbican Center en de Opéra Comique in Parijs. Zijn interpretaties 
van de titelrollen van Rameau’s Dardanusen Zoroastre maakten de operawereld op 
hem opmerkzaam. In 16-17 maakte hij zijn debuut in de opera van Zürich als Jason 
in Charpentier’s Médée onder leiding van William Christie. Naast vele andere op-
tredens, voegde hij nieuwe (concert)rollen toe aan zijn repertoire: Belmonte (Die 
Entführung aus dem Serail) en Gérald (Lakmé). Hij bracht ook de titelrol in Rameau’s-
Pygmalionin de Opéravan Dijon, om vervolgens zijn debuut te maken in De Munt en 
de Staatsoper Unter den Linden Berlin.

Charles Ducal

Charles Ducal (°1952), afkomstig van Huldenberg, studeerde Germaanse Filologie 
aan de KULeuven en werkte als leraar Nederlands tot aan zijn pensionering. Hij 
schreef tussen 1987 en 2012 zes dichtbundels, verzameld onder de titel Alsof ik 
er haast ben. Daarna verschenen nog De buitendeur (2014) en Bewoond door iets 
groters, de neerslag van zijn werk als dichter des vaderlands (2015). Samen met 
Laurence Vielle, zijn opvolgster als dichter des vaderlands, schreef hij in opdracht 
van Bozar het libretto voor de kindercantate Schoollopen op straat/L’École en ca-
vale, op muziek van Jean-Philippe Collard Neven (2017). Hij schreef ook essayistisch 
en verhalend proza. Zijn meest recente werk is de roman Kroniek van een verzonnen 
leven (2018).
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Anthony Romaniuk 

Pianist/klavecinist/improvisator Anthony Romaniuk beweegt zich in een bont muzi-
kaal universum, bezaaid met solorecitals, concerto’s, kamermuziek en barokke basso 
continuo, maar ook met frequente excursies naast de klassieke paden.
Zijn repertoire behelst meerdere eeuwen: van Byrd en Bach, over Beethoven, 
Brahms en Chopin -vaak op historische instrumenten- rijkt het tot Crumb, Ligeti en 
21ste eeuwse industrial noise en ambient music.

Regelmatige muzikale partners zijn o.a. Patricia Kopatchinskaja, Pieter Wispelwey, 
Vox Luminis en het Australian Chamber Orchestra. Voor het concertseizoen 2018/19 
staan opvallende samenwerkingen op het programma met de Deense Indyrock 
band Efterklang en het Australian Piano Quartet, alsook Schumann en Liszt liederen 
met de jonge stertenor Reinoud Van Mechelen.

Hoogtepunten in dit seizoen worden solo- en kamermuziekoptredens op het Mag-
gio Musicale Festival (Firenze), in Wigmore Hall (Londen) en Bozar (Brussel), evenals 
een tournee in de USA en Canada met Vox Luminis, optredens met het Stuttgarter 
Kammerorchester, en een vervolg op de samenwerking met DJ/componist Jorge 
Sanchez-Chiong.

Een solo-cd met release in 2019 confronteert oude met nieuwe muziek, uitgevoerd 
op verschillende klavierinstrumenten. Anthony’s bijdrage aan Patricia Kopatchins-
kaja’s duet-album ‘Take Two’ (2015) werd alom geprezen, in het bijzonder zijn impro-
visaties op Bach’s chaconne. Ook op Efterklang’s nieuwste aangekondigde album 
tekent hij present.

Het seizoen 2017-18 werd gemarkeerd door optredens met Patricia Kopatchins-
kaja, Feldman’s ‘Piano and String Quartet’ met het JACK kwartet, concerten met 
het Orchestra Della Toscana, en solo recitals, met name tijdens het Ojai Festival 
(Californië).
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Feestzaal 
Scheppersinstituut

Het Scheppersinstituut in hartje Mechelen verbergt een prachtige feestzaal uit 
1902. Deze honderd jaar oude feestzaal met stucplafonds en gietijzeren balustra-
des is een parel voor het oog.

De zaal wordt tijdens schooldagen gebruikt als refter en lokaal voor expressie e.d. 
Op andere momenten wordt de zaal gebruikt voor optredens en schoolfeesten.
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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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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2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Antwerpsesteenweg 271 
2800 Mechelen
Tel 015 29 25 25

Puursesteenweg 380 
2880 Bornem

Tel 03 890 00 54

Sint Jozefstraat 12
2840 Rumst

Tel 013 880 55 53
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MUSEUM 
HOF VAN BUSLEYDEN 
MECHELEN

15122018
>1252019

It almost 
seemed 
  a lily  Berlinde 
De Bruyckere
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MARIA VAN
BOURGONDIË

V.U. BART DEM
UYT, KAM

M
ENSTRAAT 81, 2000 ANTW

ERPEN
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Loes Habraken
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker
Jasmine Swinnen
stagiaire
Marijke Tielemans - De Bolle
stagiaire
Xi-an Princen
stagiaire

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Loes Habraken
Xi-an Princen

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Constant 
Demeester, Heidi De Nijn, Marie-Louise 
Grouwet-Vervliet, Jeroen Martens, 
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
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
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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