FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
LIFT OFF!
ZA 23.04.22 – 14:00 > 17:00

Proef gratis van Lunalia.
Het openingsfeest is dit
jaar een muzikale reis.
Mechelen <—> Teheran
met Kiya Tabassian
Mechelen <—> Istanbul
met Neva Özgen & Didem Başar
Mechelen <—> Beiroet
met Charbel Rouhana
Mechelen <—> Beloetsjistan
met Reza Abaee & Hamin Honari
Mechelen <—> Montreal
met Patrick Graham
Mechelen <—> Londen
met Apsara & Matthew Shlomowitz
Mechelen <—> Gent
met Kristien Ceuppens, Frank Nuyts
& Piet Van Bockstal
Mechelen <—> Lissabon
met Herman de Coninck
& Thomas Eyskens
Mechelen <—> Byzantium
met Gospodi
Mechelen <—> Overal
met Bel Ayre

30% muzikaal Mechelen
30% ontdekkingsreis
40% familie-uitje

Ga samen met de topmusici
van het Canadese ensemble
Constantinople op
verkenningstocht in Mechelen.
Artistiek leider Kiya Tabassian
opent de Lift Off met een
solo in het hoogkoor van de
Sint-Romboutskathedraal.
In het auditorium van het
Diocesaan Pastoraal Centrum
klinkt de Bosporus dankzij
kemençespeelster en componiste
Neva Özgen en meesterqanunspeelster en componiste
Didem Başar. Daarna gaat de reis
via oed-speler Charbel Rouhana
naar Libanon. In het Mechelse
Cultuurcentrum presenteren
vedelspeler Reza Abaee en
percussionist Hamin Honari de
landstreek Beloetsjistan die
tegenwoordig verdeeld is over
Iran, Pakistan en Afghanistan. In
Kunstencentrum nona neemt
percussionist Patrick Graham de
toehoorders mee naar Montreal.
Zijn concert is tegelijkertijd een
voorproefje voor het minifestival
NoiseNoiseNoise dat Lunalia
samen met nona presenteert.
Het ensemble Constantinople
verwijst naar de vroegere naam
van het huidige Istanbul.

De klank van het Byzantijnse
rijk en de slavisch-orthodoxe
muziek tout court fascineert
ook het ensemble Gospodi dat
tweemaal te horen is in de SintRomboutskathedraal. Naast deze
oeroude muziek weerklinkt tijdens
de Lunalia Lift Off ook kersverse
muziek. Twee composities zullen
voor het eerst klinken. In nona het
hoboduo Double, double, toil and
trouble van Frank Nuyts en in de
Heilig-Hartkerk het Blokfluittrio
van Matthew Shlomowitz. Beide
componisten zullen ook aanwezig
zijn. Om de 65ste verjaardag van
Frank Nuyts in stijl te vieren speelt
het trio Apsara ook zijn compositie
Heute ist unser.
Poëzie van Mechelse zoon Herman
de Coninck mag 25 jaar na zijn
heengaan in Lissabon natuurlijk
ook niet ontbreken. Elk concert
wordt voorafgegaan door één van
zijn gedichten. Biograaf Thomas
Eyskens zal in de Heilig-Hartkerk
ook focussen op de liefde die De
Coninck had voor muziek.
De muzikale reis wordt afgesloten
met het project Songs of travel
van Bel Ayre. Aan de hand van
liederen vanuit alle hoeken van
de wereld wil het ensemble een
universele kijk bieden op onze
reisdrift.

LOCATIES
1. CULTUURCENTRUM MECHELEN

2. DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM

3. KUNSTENCENTRUM NONA

cultuurcentrummechelen.be
Minderbroedersgang 5

dpcm.be
Frederik de Merodestraat 18

nona.be
Begijnenstraat 19-21

Cultuurcentrum Mechelen werd in 1958 in
gebruik genomen als CC Antoon Spinoy,
lang vooraleer het begrip ‘cultureel
centrum’ bestond. Door de restauratie van
de Oude Minderbroederskerk herstartte
het officieel als CC. Met de heropening van
de stadsschouwburg in april 2000 konden
de podiumkunsten uitgebreider aan bod
komen en met het in gebruik nemen van
De Garage, Ruimte voor actuele kunst in
2000 werd ook een ruimer platform ter
beschikking gesteld voor hedendaagse
beeldende kunst. Sedert 2001 hoort het
CC tot de grote centra van Vlaanderen. Het
centrum blijft in beweging, met onder
andere de creatie van de artistieke werkplek
voor jongeren van Radar.

Het huidige complex van het voormalig
Aartsbisschoppelijk Groot Seminarie van
Mechelen kwam grotendeels tot stand in de
periode 1746-61 onder impuls van kardinaal
d’Alsace. Opgeheven in 1786 onder Jozef
II en verkocht tijdens het Frans bewind,
kwam het pand opnieuw in handen van het
aartsbisdom. Het werd verbouwd midden
18de eeuw en in 1887 uitgebreid tot het
actuele geheel. Het complex fungeert thans
als diocesaan pastoraal centrum. De ruimtes
werden omgebouwd tot kantoorruimtes
met een ruim aanbod aan vergader- en
seminarieruimtes waaronder een auditorium
dat plaats biedt aan 300 personen.

Kunstencentrum nona maakt kunst en
cultuur toegankelijk door zijn focus op
verscheidenheid, verrijkende ontmoetingen
en uitdagende confrontaties. Het
onderstreept zijn rol als broedplaats voor
nieuw artistiek werk waarbij beeldende
kunst, dans, muziek en theater de
kerndisciplines zijn. Bij kunstencentrum
nona krijgen kunstenaars volop kansen om
zich te ontplooien en de dialoog met het
publiek in Mechelen - en ver daarbuiten aan te gaan.

4. ONZE-LIEVE-VROUW-OVER-DE-DIJLEKERK

5. H.HARTKERK

6. SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

https://torensaandedijle.mechelen.be/onzelieve-vrouw-over-de-dijlekerk
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 1

Kloppend h.Art voor kunst, cultuur en
verbinding tussen mensen
Adegemstraat 95

kathedraalmechelen.be
Onder-den-Toren 12

De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is
gebouwd op de linkeroever van de Dijle
op de plaats waar vermoedelijk de eerste
parochiekerk van Mechelen stond. De
imposante kerk werd gedurende de 14de,
15de en 16de eeuw gebouwd in Brabantse
gotiek. Een driebeukig schip van zeven
traveeën sluit aan op vijfzijdige koorsluiting,
kooromgang en transkapellen. Na de
zware schade van de Tweede Wereldoorlog
werd de huidige lantaarnspits toegevoegd
en kreeg de kerk de prachtige nieuwe
glasramen, beiden ontworpen door Jan
Lauwers. De kerk herbergt ‘De wonderbare
visvangst’ (1618-1619) van Pieter Paul
Rubens.

De Heilig Hartkerk biedt een antwoord
op de steeds groeiende en innoverende
stad en het in gedrang komen van
gemeenschappelijke ruimte. De kerk vormt
een creatieve plek in het centrum van
de stad waarbij de focus ligt op mensen
verbinden, verenigingen een plaats geven
en cultuur in de stad laten (be)leven. Het
doel is een bruisende en multifunctionele
ontmoetingsplaats te worden waar voor
iedereen iets te beleven valt.

De Sint-Romboutskathedraal werd in
de dertiende eeuw gebouwd en is de
hoofdkerk van het aartsbisdom MechelenBrussel. Ze is van meet af aan groter
en indrukwekkender dan alle andere
parochiekerken. De kerk groeide uit tot één
van de blikvangers van de stad Mechelen.
De binnenkant van de kathedraal is
adembenemend. Je kan er het schilderij
‘Christus aan het kruis’ van Antoon van
Dyck bewonderen, net zoals andere werken
van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de
Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk
in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas
Faydherbe uit 1665.

REISPLAN
14:00 – 14:30
Hoogkoor Sint-Romboutskathedraal

14:30 – 15:00
Cultuurcentrum Mechelen

Kiya Tabassian

Reza Abaee
& Hamin Honari

Mechelen <—> Teheran
Setarspeler en zanger Kiya Tabassian is oprichter en artistiek leider
van Constantinople, het ensemble in residence van Lunalia 2022.
Inspiratie was de gelijknamige stad die Oost en West met elkaar
verbond. Het ensemble wil de rijke muzikale tradities van de wereld
eren door nieuwe muziek te scheppen via unieke ontmoetingen,
via het bouwen van bruggen tussen culturen, periodes, stijlen en
mensen.

Mechelen <—> Beloetsjistan

14:00 – 14:30
Auditorium Diocesaan Pastoraal Centrum

14:30 – 15:00
Kunstencentrum nona

Neva Özgen
& Didem Başar

Kristien Ceuppens
Frank Nuyts
& Piet Van Bockstal

Mechelen <—> Istanbul
In het auditorium van het Diocesaan Pastoraal Centrum klinkt de
Bosporus dankzij kemençespeelster en componiste Neva Özgen en
meester-qanunspeelster en componiste Didem Başar.

15:00 – 15:30
Auditorium Diocesaan Pastoraal Centrum

Charbel Rouhana
Mechelen <—> Beiroet
De Libanese componist, zanger en musicus Charbel Rouhana is een
grootmeester op de oed. Hij concerteerde met legendes als Fairuz
en Hariprasad Chaurasia, stichtte het Beirut Oriental Ensemble en
schreef een eigen methode om oed te spelen. Tijdens de Lunalia Lift
Off brengt hij eenmalig Beiroet tot klinken in het auditorium van het
Diocesaan Pastoraal Centrum.

In het Mechelse Cultuurcentrum presenteren vedelspeler
Reza Abaee en percussionist Hamin Honari, specialist in de
trommelsoorten tombak en daf, op muzikale wijze de landstreek
Beloetsjistan die tegenwoordig verdeeld is over Iran, Pakistan en
Afghanistan. Meer dan een ontdekking waard.

Mechelen <—> Gent
Als de heksen in het theaterstuk Macbeth de spreuk Double, double,
toil and trouble uiten, vermoedt de toeschouwer dat er zich rond
Macbeth donkere wolken zullen verzamelen. Componist Frank Nuyts
gaf zijn hoboduo deze spreuk als titel mee. Het zal voor de eerste
keer te horen zijn tijdens Lunalia Lift Off. Het werd gecomponeerd
voor het duo dat het werk zal uitvoeren. De componist maakte
bij het werk een serie tekeningen die ook deel uitmaken van de
performance.
Met Kristien Ceuppens & Piet Van Bockstal (hobo, oboe d´amore en
Engelse hoorn) en Frank Nuyts (compositie en visuals).

15:30 – 16:00
Kunstencentrum nona

Patrick Graham
Mechelen <—> Montreal
In Kunstencentrum nona neemt percussionist Patrick Graham de
toehoorders mee naar Montreal. Zijn concert is tegelijkertijd een
voorproefje voor het minifestival NoiseNoiseNoise dat Lunalia van 3
tot en met 7 mei samen met nona presenteert.

15:30 – 16:00
Heilig-Hartkerk

Herman de Coninck
Mechelen <—> Lissabon
Poëzie van Mechelse zoon Herman de Coninck mag 25 jaar na zijn
heengaan in Lissabon natuurlijk ook niet ontbreken tijdens de Lunalia
Lift Off. Elk concert wordt voorafgegaan door één van zijn gedichten.
Biograaf Thomas Eyskens zal in de Heilig-Hartkerk ook focussen
op de liefde die De Coninck had voor muziek. Daartoe wordt hij
geïnterviewd door Virginie Platteau, co-curator van het Mechelse
stadsthema Zinderende Stilte.

16:30 – 17:00
Heilig-Hartkerk

Apsara
& Matthew
Shlomowitz

15:00 – 15:30 & 16:00 – 16:30
Hoogkoor Sint-Romboutskathedraal

Gospodi
Mechelen <—> Byzantium
In 1982 begon de ontdekkingsreis van ensemble Gospodi doorheen
de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Gospodi is in het
kerkslavisch de aanroepende vorm van God en betekent O Heer.
Bij het zingen staan de vier zangers van Gospodi naar elkaar
toegekeerd, het midden leeg latend. Dit bijzondere ensemble mocht
niet ontbreken in de context van Zinderende Stilte, het Mechelse
stadsthema 2022-23.
Met GOSPODI: Jonas Gedeshi (alt), Michaël Wittoek (tenor),
Wenceslaus Mertens (bariton), Frederik Meireson (bas).

16:30 – 17:00
Cultuurcentrum Mechelen

Bel Ayre

Mechelen <—> London

Mechelen <—> Overal

Tijdens de Lunalia Lift Off klinkt heel wat kersverse muziek. Dan
mag Apsara niet ontbreken. Dit blokfluittrio gaat actief op zoek
naar uitdagende muziek en zorgt steeds weer voor verrassende
concerten. Dankzij Apsara zal het Blokfluittrio van Matthew
Shlomowitz voor het eerst klinken in de Mechelse Heilig-Hartkerk.
Om de 65ste verjaardag van Frank Nuyts in stijl te vieren speelt het
trio Apsara ook zijn compositie Heute ist unser. Zie ook de creatie in
Kunstencentrum nona om 14u30.

In Songs of travel neemt Bel Ayre de luisteraar mee op zoektocht
naar het hoe en waarom van reizen. Aan de hand van liederen vanuit
alle hoeken van de wereld wil het ensemble een universele kijk
bieden op onze reisdrift. Songs of travel is een live versie van Around
the world in 72 songs, een video project waarin Lieselot De Wilde
op zoek gaat naar liederen van overal ter wereld met als reisgezellen
een draaiorgeltje en journaliste Nellie Bly die in 1889/90 als eerste
de wereld rondreisde in 72 dagen.

Met APSARA (Tomma Wessel, Ines Rasbach en Katelijne Lanneau).

ZA 23.04 – 20:30 O.L.V.-over-de-Dijlekerk

Openingsconcert
In de voetsporen van Rumi
‘Laat stilte je meenemen naar de
kern van het leven’ is één van
de vele verzen waarin de 13de
-eeuwse dichter Djalaleddine
Rumi naar de kracht van stilte
verwijst. Zijn mystieke poëzie

Met Lieselot De Wilde (zang, tenorbanjo, draaiorgel), Peter Verhelst
(gitaar, ud, shruti box), Séraphine Stragier (cello, keltische harp,
yayli tanbur, zang) en Farnoosh Khodadadeh (daf, zang). Met een
gastoptreden van Kiya Tabassian (setar, zang).

spreekt ook in de 21ste eeuw nog
steeds tot ons. Kiya Tabassian
en Ghalia Benali treden met het
ensemble Constantinople in de
voetsporen van deze befaamde
dichter. Ze vertolken een selectie
uit zijn meer dan 100.000 verzen
in zowel het Perzisch als het
Arabisch. De magie van Rumi
omarmen ze met muziek met de
kracht van de vollemaan.

20% Perzisch
20% Arabisch
30% vreugde
30% mystiek
BEZETTING
Kiya Tabassian,
setar en artistiek leider
Ghalia Benali, stem
Neva Özgen, kemençe
Didem Başar, kanun
Charbel Rouhana, oud
Patrick Graham, percussie
Hamin Honari, percussie
Reza Abaee, gheychak

LOCATIE
Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk
TICKETS
25 Euro (-26: 12 Euro)
lunalia.be
UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen

1.

3.

4.

5.

Istanbul

14:00
14:30

2.

Beloetsjistan

Teheran
Gent

Beiroet

15:00

Byzantium
Montreal

15:30

Lissabon
Byzantium

16:00
16:30

6.

Overal

London

17:00
17:30
Perzië

20:30

6
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1
3
5
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1. Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5
2. Diocesaan Pastoraal Centrum
Merodestraat 18
3. Kunstencentrum nona
Begijnenstraat 19-21
4. O.L.V.-over-de-Dijlekerk
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 1
5. Heilig-Hartkerk
Adegemstraat 95
6. Sint-Romboutskathedraal
Onder-den-Toren 12

CONTACT

Festival van Vlaanderen
Mechelen
Onder-den-Toren 12
2800 Mechelen
015 20 49 82
www.lunalia.be

V.U: Jelle Dierickx, Festival van Vlaanderen
Mechelen/Kempen © FOTO’S: Michael
Slobodian, AliIhtiyar, Michael Slobodian,
Marchessault, Peter Graham, Elmar Valter, Kurt
Van der Elst, Michael Slobodian,
VRT – Henri Denis

Hommage
Herman De Coninck
Op zaterdagavond 21 mei treedt in de
Stedelijke Bibliotheek Het Predikheren
het jonge Mechelse dichterscollectief
Dichtatuur op met als speciale gast
Dominique De Groen. Zij doken voor hun
voorstelling in het archief van Herman de
Coninck.
Diezelfde avond brengen leerlingen van
het Stedelijk Conservatorium Mechelen
onder leiding van docente en actrice
Isabel Leybaert voor hun afstudeerproject
gedichten van Edna St. Vincent Millay in
vertaling van De Coninck.
Tegelijkertijd wordt in Het Predikheren
de rondreizende expo/installatie
ingehuldigd, die in samenwerking
met het Antwerpse Letterenhuis werd
samengesteld. Hiervoor gaan vier jonge
beloftevolle dichters een hedendaagse
poëtische reactie schrijven op poëzie van
De Coninck. Het thema is ‘Oefenen in het
leven’. Ook plastisch werk en gedichten
van middelbare scholieren uit Mechelen
zullen tentoongesteld worden.
Op zondag 22 mei is er dan de
grote hommage in de Begijnhofkerk
in Mechelen met Pat Donnez (VRT
Klara - stadsdichter Mechelen) als
gastheer-presentator. In de sofa zullen
plaatsnemen: Mark Van Tongele (dichter),
Daniel Hugo (Afrikaanse vertaler van De
Coninck), Piet Piryns (vriend en journalist),
Kristien Hemmerechts (schrijfster) en
Eva Gerlach (dichteres). Dit alles wordt
afgewisseld met muziek van het Marijn
Goossens Combo, dat liedjesteksten
van De Coninck voor de MMTtheatervoorstelling Jan Rap opnieuw
op muziek heeft gezet; sopraan May
Bonert en pianist Marc Michaël brengen
nummer uit hun voorstelling ‘Voorslaap’,
dat zijn op muziek gezette gedichten van
De Coninck; en jazzmuzikant Chris Joris
met een improvisatie op teksten van De
Coninck.
INFO EN TICKETS
www.paradijsmechelen.be

