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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN & 
CULTUURCENTRUM MECHELEN PRESENTEREN

LUNALIA
ZO 5.05 – 20:15

a nocte 
temporis 
& Reinoud Van 
Mechelen
100% Mozart

100% Mozart 

LOCATIE

Sint-Pieter-en-Paulkerk

BEZETTING

Reinoud van Mechelen, 
tenor en muzikale leiding                   
(voice in residence 
LUNALIA 2019)
Anna Besson, fluit

A NOCTE TEMPORIS

Emmanuel Ressche, eerste viool
Izana Soria, eerste viool
Marrie Mooi, eerste viool
Annelies Decock, tweede viool 
Michiyo Kondo, tweede viool
Patrizio Germone, tweede viool
Benjamin Lescoat, altviool
Maia Silberstein, altviool
Ronan Kernoa, cello
Thomas Luks, cello
Sanne Deprettere, contrabas
Anna Besson, fluit
Sien Huybrechts, fluit
Guillaume Cuiller, hobo
Shai Kribus, hobo
Niels Coppalle, fagot
Josep Casadellà, fagot
Anneke Scott, hoorn 
Gilbert Cami Farràs, hoorn

IN SAMENWERKING MET

Cultuurcentrum Mechelen

Dit concert wordt opgenomen door 

Klara en is te beluisteren op 17 mei 

om 20u via Klara, klara.be en de 

gratis Klara-app.
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Programma
Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture (Mitridate) (K87)

Se di Lauri (Mitridate) (K87)

Va, dal furor portata (K21)

Si Mostra la sorte (K209)

Misero O sogno (K431)

Concerto pour flûte en D (K314)

Se al labbro mio non credi (K295)

Johann Sebastian Bach

Aria: Erbarme dich – BWV55
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Inleiding
100% Mozart

Reinoud Van Mechelen en Anna Besson nodigen je uit om minder bekende 
werken van Mozart te ontdekken. Van Mechelen onderneemt een reis door-
heen Mozarts vroege ariarepertoire, waarin het Oostenrijkse wonderkind van-
uit een barokke stijl uiteindelijk zijn eigen stem vindt. Van Mechelens partner 
Anna Besson brengt een uitvoering van Mozarts Tweede Fluitconcerto.  

In alle muziekgeschiedenisboeken zal er ongetwijfeld een hoofdstuk gereserveerd 
zijn voor Wolfgang Amadeus Mozart. Dit mythische Oostenrijkse wonderkind geniet 
vooral bekendheid als operacomponist. Zijn Da Ponte opera’s (Cosi fan tutti, Don 
Giovanni en Le Nozze di Figaro) en het Singspiel Die Zauberflöte behoren tot de 
meest geliefde en meest opgevoerde opera’s aller tijden. Vooral de geniale en-
sembles, de instrumentatie en de grote dramatische spanningsbogen die Mozart 
weet te creëren maken deze werken superieur. Echter, door de grote nadruk op 
zijn late opera’s, zou men bijna uit het oog verliezen dat Mozart nog andere vocale 
meesterwerken heeft geschreven. Over zijn vroege opera’s en zijn rijke oeuvre aan 
concertaria’s zal er maar weinig verteld worden. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de stijl van zijn late opera’s – volgens velen 
de ‘rijpe’ Mozart – fundamenteel verschilt met zijn vroege vocale composities, die 
nog putten uit de barokke esthetiek van de opera seria. Het is echter een misvatting 
om te veronderstellen dat Mozarts vroege opera’s minderwaardig zijn aan zijn latere, 
want zonder twijfel kunnen Mozarts vroege aria’s staan naast de juweeltjes van grote 
barokmeesters als Georg Händel en Allessandro Scarlatti.

Om een goed beeld te krijgen over de opera seria, moeten we even terugblikken 
naar de Italiaanse muziek uit de 18de eeuw. Librettist Pietro Metastasio trok toen aan 
de alarmbel vanwege de extravaganties in de opera. Zijn grootste kritiek was dat de 
opera in Italië te ver verwijderd was van de principes van het klassieke drama, omdat 
het eigenlijke verhaal overschaduwd werd door komische nevenintriges teneinde 
het publiek te bevredigen. Metastasio wilde terug naar de kern van het tragische 
theater met een grote nadruk op transparantie en de gevoelens van de protagonis-
ten. De allerbelangrijkste vernieuwing die hij doorvoerde in de libretti, is de strikte 
afwisseling tussen het recitatief en de aria. Tijdens het recitatief ligt de nadruk op 
het narratieve verloop van het verhaal. De basso continuo (meestal het klavecimbel) 
begeleidt hierbij de zanger, die op een strikt syllabische manier (een noot per let-
tergreep) het verhaal zingt. Tijdens de aria kan de protagonist zijn emoties uiten. 
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Kenmerkend voor een aria uit de opera seria is de da capo-vorm. Dit type aria heeft 
een ABA-structuur, waarbij tijdens de herhaling van het A-deel de zanger zijn zang-
technische talent kan etaleren door de toevoeging van verschillende versieringen in 
de melodielijn. 

Mozarts vroege opera’s staan volledig in lijn met de opera seria. Toen de jonge Mo-
zart in 1770 naar Italië reisde met zijn vader, kreeg hij meteen twee compositieop-
drachten toegewezen – de opera’s Ascanio in Alba en Midridate, re di Ponto, beide 
voor de opening van het carnavalsseizoen. Mozart schreef Midridate, gebaseerd op 
het gelijknamige toneelstuk van Jean Racine, op de erg jonge leeftijd van veertien 
jaar. Met de aria Se di lauri uit Midridate schreef Mozart een typische da capo-aria. 
Se Di lauri is een uitdaging voor de uitvoerder door de enorm grote vocale sprongen 
en de halsbrekende melismen (verschillende noten per lettergreep). Va, dal furor 
portata is een concertaria, dit wil zeggen dat ze niet uit een opera komt, maar een 
volledig los gecomponeerd werk is. Toch ligt deze aria, die geschreven is op een 
tekst van Metastasio, in lijn met de da capo-structuur.

Na deze aria’s, die nog in het teken staan van de barokke esthetiek, verwijzen de 
twee andere werken op het programma al duidelijk naar de latere Mozartstijl. Bij de 
concertaria Misero O sogno valt het op dat Mozart de barokke opera seria los heeft 
gelaten. Mozart opteert hier voor een lossere structuur met veel tempoafwisselin-
gen, asymmetrische ritmische figuren en een rijke harmonische inventiviteit. Deze 
elementen geven de aria meer realiteitsgehalte waardoor de emoties van de prota-
gonist sterker naar de voorgrond treden. Mooi zijn de grillige bewegingen van de 
fluit en de fagot rond de zangstem tijdens het recitatief. Se al labbro mo non credi 
ten slotte kent ook een grote emotionele diepgang, waarbij de instrumenten rijkelijk 
dialogeren met de lyrische frases van de vocale partij. 

Op het eerste gezicht lijkt het enigszins vreemd naast een concertprogramma met 
louter vocale muziek ook een fluitconcerto te programmeren. Toch is deze keuze 
vanuit historisch oogpunt bijzonder interessant. In de 18de eeuw was er immers 
een sterke wisselwerking tussen de muzikale structuur van de vocale en instrumen-
tale muziek. Zo vertalen de melismatische passages uit de vocale muziek zich in 
de instrumentale muziek tot virtuoze loopjes. Door de verbetering van de instru-
menttechniek kon men enorm technische moeilijke dingen voorschrijven, die daarna 
werden toegepast op de vocale partijen. Op deze manier ontstond er een grote 
wedijvering tussen stem en instrument.  

Mozart componeerde zijn Tweede Fluitconcerto in 1778 na zijn terugkeer uit Ita-
lië. Hiervoor had hij nog maar bitter weinig geschreven voor fluit, omdat hij weinig 
vertrouwd was met het instrument. Uit onderzoek blijkt dan ook dat dit concerto 
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eigenlijk een arrangement van zijn Tweede Concerto voor hobo is, weliswaar met 
de nodige aanpassingen. Mozarts Tweede Fluitconcerto vraagt een onberispelijk 
muziektechnisch kunnen van de uitvoerder door de halsbrekende snelle figuraties 
(vooral in het eerste deel). In het tweede deel kan de uitvoerder een enorme gevoe-
ligheid tonen in de geslepen en rijkelijk versierde melodische lijn. Het derde deel 
eindigt in de optimistische D toonaard. In tegenstelling tot de twee voorgaande 
delen waarbij het orkest het hoofdthema introduceert, schiet de fluit nu uit de start-
blokken met een levendig en lichtvoetig thema.  

Maarten Sterckx
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Wolfgang Amadeus 
Mozart
Se di Lauri 
(Mitridate) (K87)
Se di lauri il crine adorno     
fide spiagge, a voi non torno, 
tinto almen non porto il volto 
di vergogna, e di rossor. 
 
Anche vinto, ed anche oppresso 
io mi serbo ognor l’istesso, 
e vi reco in petto accolto 
sempre eguale il mio gran cor. 

Wolfgang Amadeus 
Mozart
Va, dal furor portata 
(K21)
Va, dal furor portata, 
Palesa il tradimento; 
Ma ti sovvenga, ingrata, 
Il traditor qual’ è. 
Scopri la frode ordita,  
ma pensa in quel momento,  
ch’io ti donai la vita,  
che tu la to glia me. 

Vertrouwde kusten, al keer ik niet 
getooid met lauwerkrans naar jullie 
terug,
ik toon tenminste geen gelaat
door blozen en schaamte gekleurd. 

Al ben ik bedrukt en overwonnen,
ik blijf immer onveranderd,
en ik breng jullie, in mijn borst,
hetzelfde grootmoedige hart. 

Vertaling: Marjolein van Zuylen

Ga, vervoerd door woede,
onthul het verraad;
maar herinner je, ondankbare,
wie de verrader is.
Leg ‘t beraamd bedrog bloot,
maar bedenk op dat moment,
dat ik je het leven gaf,
en dat jij het me ontneemt.

Vertaling: Marjolein van Zuylen

Liedteksten
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Wolfgang Amadeus 
Mozart
Misero O sogno 
(K431) 
Misero! o sogno, o son desto? 
Chiuso è il varco all’uscita! 
Io dunque, o stelle! 
Solo in questo rinchiuso 
Abitato dall’ombre! 
Luogo tacito e mesto, ove non s’ode 
Nell’orror della notte 
Che de’ notturni augelli 
La lamentabil voce! I giorni miei 
Dovrò qui terminar? 
Aprite, indegne, 
Questa porta infernale! 
Spietate, aprite! 
Alcun non m’ode! E solo, 
Ne’ cavi sassi ascoso, 
Risponde a’ mesti accenti 
Eco pietoso 
E dovrò qui morir? 
Ah! negli estremi amari sospiri 
Almen potessi, oh Dio! 
Dar al caro mio ben l’ultimo addio! 
 
Aura che intorno spiri, 
Sull’ali a lei che adoro 
Deh! porta i miei sospiri, 

Dì che per essa moro, 
Che più non mi vedrà! 
Ho mille larve intorno 
Di varie voci il suono; 
Che orribile soggiorno! 
Che nuova crudeltà! 
Che barbara sorte! 
Che stato dolente! 

Ongelukkig ben ik! Droom ik, of waak 
ik?
De weg naar buiten is afgesloten!
Moet ik hier, o sterren,
alleen weggesloten in dit hol,
door schimmen bevolkt,
deze droeve, uitgestorven plek,
waar je in de verschrikking van de nacht
niets hoort dan de klagelijke stem
van de nachtelijke vogels, 
mijn dagen eindigen?
Open, ellendelingen,
deze hellepoort,
doe open, genadelozen!
Niemand hoort mij! Slechts een echo,
in de holle rotsen verborgen,
antwoordt vol medelijden
op mijn droeve kreten.
Moet ik hier dan sterven?
Ach! Kon ik toch tenminste, o God,
bij mijn laatste bittere zuchten
mijn liefste voor ’t laatst vaarwel 
zeggen!

Bries, die hier rondwaait,
draag op je vleugels mijn zuchten
naar haar, die ik liefheb,
zeg dat ik voor haar sterf,
dat ze me nooit meer zal zien!
Duizend spoken omringen mij,
’t geluid van vele stemmen:
Hoe vreselijk dit verblijf!
Hoe ongehoord de wreedheid!
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Mi lagno, sospiro, 
Nessuno mi sente, 
Nel grave periglio 
Nessun non miro, 
Non spero consiglio, 
Non trovo pietà! 

Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Se al labbro mio 
non credi (K295) 
Se al labbro mio non credi, 
Cara nemica mia, 
Aprimi il petto e vedi, 
Qual sia l’amante cor. 
 
Il cor dolente, afflitto 
ma d’ogni colpa privo, 
se pur non è delitto 
un innocente ardor.

Hoe onmenselijk dit lot!
Hoe droevig mijn toestand!
Ik beklaag mij, en zucht,
en niemand hoort mij.
Te midden van dit groot gevaar
zie ik geen mens,
ik hoop niet op goede raad,
ik vind geen genade!

Vertaling: Marjolein van Zuylen

Als je mijn lippen niet gelooft,
mijn liefste vijandin,
open dan mijn borst en zie
hoe vol liefde dit hart is.

Een hart, droef en aangeslagen,
maar vrij van iedere schuld,
als een onschuldige passie
tenminste geen misdaad is.

Vertaling: Marjolein van Zuylen
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Biografieën
a nocte temporis

“a nocte temporis”: de Latijnse vertaling van het Franse “depuis la nuit des temps”, 
wat zoveel wil zeggen als “sinds mensenheugenis”. Een knipoog naar het verleden, 
naar wat verandert, maar vooral ook naar wat onveranderd is gebleven.

Na heel wat jaren actief te zijn geweest als solist met dirigenten zoals William Chris-
tie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, Christophe Rousset en vele anderen richt 
Reinoud Van Mechelen in 2016 zijn eigen ensemble op. Doel daarbij is om historisch 
geïnformeerde muziek te brengen maar ook om een zo groot mogelijk publiek emo-
tioneel te raken.

Samen met musici die dezelfde passie delen vormt hij a nocte temporis. De twee 
cd’s die het ensemble al opnam (‘Erbarme dich’ – airs van JS Bach voor tenor en 
fluit (2016) en ‘Clérambault, cantates françaises’ (2018) Alpha Classics) ontvingen 
lovende recensies én verzamelden heel wat prijzen (o.a. twee CHOC van Classica, 
vijf Diapasons, een Diapason d’Or én een Caecilia prijs voor beste opname).

Na een mooie tournee met het Bach programma in 2017 - met concerten in War-
schau, Amsterdam, Brussel, Parijs en Pavia - ging het ensemble verder op zijn veel-
belovende traject in 2018 en werd het uitgenodigd op prestigieuze plaatsen als Fes-
tival Radio France (Montpellier), MA festival (Brugge), Bozar (Brussel), de Chapelle 
Royale du Château de Versailles en AMUZ waar a nocte temporis zich voor het eerst 
als barokorkest presenteerde in het programma Dumesny –haute contre de Lully.

In februari 2019 bracht het ensemble al zijn derde cd uit met The Dubhlinn Gardens.

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 carrière 
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 belangrijkste 
concerthallen ter wereld waaronder het Lincoln Center, het Bolchoï theater, de Royal 
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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.

Anna Besson

Als laureate van de Fondation Cziffra, is Anna Besson als muzikante gekend om 
haar meesterschap over de moderne fluit én de traverso. Ze interpreteert veelzij-
dige en divers repertoire met de juiste codes en technieken, van muziek van het 
einde van de 17de eeuw tot hedendaagse creaties.

Besson wordt regelmatig uitgenodigd om te spelen in de Opéra van Parijs en in 
kamermuziekensembles en bouwt tegelijkertijd een carrière uit als barokfluitiste in 
de schoot van prestigieuze ensembles als Le Concert Spirituel, Les Arts florissants, 
La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Insula Orchestra, Le Concert d’Astrée, La 
Chambre Philharmonique, en met het kwartet Nevermind. 

Als stichtend lid van het ensemble a nocte temporis poogt ze luister te geven aan 
het repertoire voor tenor en fluit uit de 18e en 19e eeuw. De twee opnames (« 
Erbarme dich » 2016 en « Clérambault, cantates françaises » 2018) werden bewier-
rookt door de pers en ontvingen o.a. twee CHOC de Classica, vijf Diapasons en de 
Caecilia Prijs. 

Haar discografie als soliste omvat onder andere het dubbelconcerto van Telemnn 
voor traverso en blokfluit met Erik Bosgraaf and friends (Brilliant Classics, 2016), 
het concerto voor traverso in ré groot van Molter met Die Kölner Akademie (CPO, 
2018), de Quatuors Parisiens van Telemann met Nevermind (Alpha Classics, 2017),  
« L’Horloge et l’âbime », creatie van Fabien Touchard (Hortus, 2018). 

Niet enkel wordt Anna uitgenodigd in prestigieuze zalen en festivals als Opéra Gar-
nier et Bastille, Philharmonie de Paris, Elbphilharmonie, Barbican Center, Théâtre 
des Champs-Elysées, Boston Early Music Festival, Utrecht Early Music Festival, MA 
Festival Brugge, Salzburger Festspiele, Royaumont, Via Staelle, Festival Mezzo, 
etc., ze geeft ook regelmatig masterclasses en recitals in Frankrijk en daarbuiten.
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Sint-Pieter-en-Paulkerk

Deze mooie, harmonische barokkerk wordt oorspronkelijk door de jezuïeten gewijd 
aan Sint-Ignatius en Sint-Franciscus-Xaverius. Na de opheffing van de jezuïeten-
orde vraagt de parochie van Sint-Pieter-en-Paul of ze er haar parochiekerk van 
mag maken, want de eigen kerk is erg bouwvallig. De overdracht vindt plaats en 
officieel is de naam van de kerk sindsdien ‘Sint-Petrus en Sint-Paulus op visitatie bij 
de Heiligen Sint-Ignatius en Sint- Franciscus-Xaverius’. Verkort spreek je over Sint-
Petrus-en-Pauluskerk of – in het Nederlands – Sint-Pieter-en-Paulkerk. Het interieur 
is rijk versierd. De preekstoel symboliseert de missionering in de vier werelddelen 
door de Heilige Franciscus-Xaverius. Oceanië is in die tijd (eind zestiende eeuw) 
nog niet tot vijfde continent benoemd. Kijk hoe Europa is voorgesteld, met de 
hoorn des overvloeds en de wijsheid in het boek. De veertien ingebouwde biecht-
stoelen zijn een fijn staaltje van de Mechelse houtsnijkunst. Volgens de legende 
telde de kerk zo veel biechtstoelen, omdat ze vlak bij de Veemarkt lag en er bij het 
verkopen van vee volop werd gelogen en bedrogen. De echte reden? De Sint-
Pieter-en-Paulkerk was oorspronkelijk een pelgrimskerk en er waren veel relieken 
te vinden. Als je die wilde aanraken, moest je vrij van zonden zijn. Vandaar dus het 
grote aantal biechtstoelen.

(bron: Toerisme Mechelen)
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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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