
ZA 25.04 – 14:00 > 17:00 GRATIS

FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA 
LIFT OFF! 
Beethoven 
op de maan
Benedicte Maurseth
Stokman&Vos
Kwartz Quartet

I SOLISTI 
en vele anderen…
Proef gratis van LUNALIA! Kom luisteren naar hoe mooi Mechelen 
klinkt! Het openingsfeest biedt muzikale proevertjes voor iedereen. 
Beleef de concerten in de vele bijzondere locaties die Mechelen 
rijk is: de Sint-Romboutskathedraal, Kunstencentrum nona, het Hof 
van Busleyden, het Predikheren, ... Op het programma staan onder 
meer humoristische Beethovenmuziek met Stokman & Vos, zijn 
kamermuziek met Arthur Schoonderwoerd, een van de boeiendste 
klavierspelers van het moment, Beethovens eerste strijkkwartet met 
Kwartz Quartet, Beethoven voor blazers door I SOLISTI en nog veel 
meer.

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





Muziek
15:30 – 16:00 / 16:30 – 17:00
Cultuurcentrum Mechelen

Stokman & Vos
Ta ta ta taaa!
Stokman en Vos brengen een preview van hun nieuwe concert-
conférence die een humoristische kijk biedt op Ludwig van 
Beethoven. Ze ontdekten daarbij een heel andere man dan 
verwacht. Een onverbeterlijke grappenmaker, een lustige 
caféganger en een echte dierenvriend.

Stokman en Vos zijn Astrid Stockman en Liesbeth Devos, twee 
topsopranen van bij ons, die hun publiek moeiteloos weten te 
charmeren. Ze laten zich daarbij begeleiden door accordeonist 
Stijn Bettens. De première van de volledige show is eveneens te 
beleven tijdens LUNALIA op zondag 26 april om 11u.

14:30 – 15:00 / 15:30 – 16:00

Kunstencentrum nona: gouden zaal 

Kwartz Quartet:
Fien Van den Fonteyne,
Eline Pauwels,
Ngoc Phung Ha,
& Herlinde Verheyden
Beethovens eerste strijkkwartet
Het Eerste Strijkkwartet van Ludwig van Beethoven wordt 
beschreven als de toegangspoort tot de betoverende en unieke 
wereld van zijn kwartetten. In vier delen componeerde hij zichzelf in 
de geschiedenisboeken naast Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus 
Mozart.  Het is deel van een serie die samengevoegd werd tot 
Opus 18. Het werd opgedragen aan Fürst Franz Joseph Maximilian 
von Lobkowitz. Ignaz Schuppanzigh, de befaamde violist die vele 
werken van Beethoven voor het eerst zou uitvoeren, vond het 
kwartet in F uit 1799 alvast het beste van de reeks. 

15:00 – 15:30 / 16:00 – 16:30
Kunstencentrum nona: oude zaal 

Arthur 
Schoonderwoerd, 
Ann Cnop, 
Griet De Geyter, 
& Mathilde Wolfs
Beethoven in vuur en vlam
Speciaal voor LUNALIA LIFT OFF werd een dreamteam 
samengesteld: sopraan Griet De Geyter, violiste Ann Cnop en 
celliste Mathilde Wolfs spelen voor het eerst samen met Arthur 
Schoonderwoerd, één van de boeiendste klavierspelers van 
het moment. Zij vertolken onder andere Beethovens liederen 
Adelaïde, Kennst du das Land en Neue Liebe Neues Leben. Op het 
programma staat ook een selectie uit de Schotse Liederen opus 108 
en het tweede deel van het zogenaamde Gassenhauertrio.

14:00 – 14:30 / 15:00 – 15:30
Sint-Romboutskathedraal

Kalliope 
& Equales  
Missa pro vivis 
& Beethovens Equales
Het koor Kalliope onder leiding van Sabine Haenebalcke overtuigde 
vorig jaar tijdens de Grote Parade van de Vlaamse Koormuziek 
met de Missa pro vivis van Alain De Ley. Laat deze bijzondere en 
betoverende mis voor de levenden direct tot het hart spreken in het 
hoogkoor van de kathedraal. Als prelude klinken de drie Equales 
voor vier trombones van op het oksaal. Een plechtig eerbetoon aan 
de jarige Beethoven en aan de levenden die zich nog steeds aan zijn 
muziek laven.

De trombonisten van dienst zijn Thomas Moore, Pieter 
Vandermeiren, Søren Brassaert en Bram Meese.



15:30 -16:00 / 16:30 – 17:00
Sint-Romboutskathedraal 

Conservatorium 
van Mechelen
De canons van Ludwig
Ludwig van Beethoven heeft meer dan zestig canons nagelaten. 
Het is wellicht het minst gekende en vaak genegeerde deel van 
zijn werk. Vaak waren het krabbels in brieven voor vrienden. Ze 
tonen een onbelicht aspect van de componist. Op vraag van 
LUNALIA ging het Mechelse Conservatorium aan de slag met 
deze miniatuurtjes. Anne Adriaensens begeleidde de Koorklas en 
Ingeborg Geerts de leerlingen muzikale vorming. Samen vertolken 
ze onder andere Esel aller Esel, O Tobias, Ars Longa Vita Brevis en 
Bester Herr Graf.

14:00 – 14:30 / 15:00 – 15:30
Diocesaan Pastoraal Centrum

I SOLISTI
Beethoven voor blazers
Ludwig van Beethoven meende zelf dat hij zijn Sextett voor blazers 
opus 71 in één nacht componeerde. Dat is wellicht overdreven, 
maar hij vond het werk toch goed genoeg om het voor druk vrij te 
geven. Een criticus loofde dit vroege werk voor twee fagotten, twee 
hoorns en twee klarinetten voor de mooie melodieën, de vloeiende 
harmonieën en de rijkdom aan ideeën. Wie beter dan I SOLISTI om 
deze compositie weer tot leven te wekken? Met de kleine mars WoO 
29 voor dezelfde bezetting als kersje op de taart.

I SOLISTI: Nele Delafonteyne en Tomonori Takeda (klarinet), Francis 
Pollet en Werner Klein (fagot), Anthony Devriendt en Joost van der 
Elst (hoorn).

14:30 – 15:00 / 15:30 – 16:00
Diocesaan Pastoraal Centrum 

Benedicte Maurseth
Hardangerklanken uit het hoge 
noorden
  
De uit de Noorse Hardangerfjord afkomstige Benedicte Maurseth 
speelt en zingt onder andere zogenaamde Lydarslåtter, wat 
‘luisterliederen’ betekent. Voor haar zijn deze oeroude melodieën 
sacrale muziek in de ware zin van het woord. Benedicte Maurseth 
is intensief bezig met het ‘niet-zijn’ op het podium. Ze ziet zich als 
vehikel voor de muziek. Niet meer, niet minder. Daarover gaat ook 
het boek dat ze schreef over en voor haar mentor, de legendarische 
Knut Hamre. Klara-presentator Olav Grondelaers heeft het boek 
gelezen en zal Benedicte Maurseth er kort over interviewen (in het 
Engels).

14:30 – 15:00 / 15:30 – 16:00 / 16:30 – 17:00
Hof van Busleyden

Bel Ayre
De tijd tussen slapen en waken
Het programma Entre-temps van het ensemble Bel Ayre is 
geïnspireerd op alles wat zich in de tussentijd bevindt, wat zich 
buiten de focus afspeelt. Het is ook geïnspireerd op de dorveille, 
een periode van wakker zijn tussen twee fasen van slaap in. 
Het is een term die afkomstig is uit de Middeleeuwse literatuur. 
De dorveille staat borg voor allerlei praktijken die het daglicht 
niet mogen zien, zoals liefdesaffaires, rooftochten, braspartijen, 
droomverklaringen. De muziek neemt de luisteraar mee op een 
nachtelijke tocht doorheen een imaginaire stad. 

Met Lieselot De Wilde (zang, percussie, draaiorgel, teksten, 
compositie, toonzetting), Peter Verhelst (gitaar, draaiorgel, shruti 
box, compositie), Jean-Phillipe Poncin (klarinet) en Lode Vercampt 
(cello).

14:30 – 15:00 / 15:30 – 16:00
Het Predikheren: Mandela zaal

Conservatorium 
van Mechelen
Beethoven vocaal & meer
De zangklas van het Mechelse Conservatorium is onder leiding 
van Martine Renson aan de slag gegaan met het vocale werk 
van Ludwig van Beethoven. Het resultaat van hun vele repetities 
kan bewonderd worden tijdens LUNALIA LIFT OFF.  Op het 
programma staan een aantal Ierse en Schotse volksliederen die 
door Beethoven bewerkt werden. Ook de afdeling Oude Muziek 
van het Conservatorium waart rond in het Predikheren. Mentor Sofie 
Vanden Eynde zorgt voor een paar pop-upconcerten. Dit mede in 
de context van Erfgoeddag die in het teken staat van de Nacht.

14:30 – 15:00 / 15:30 – 16:00
Grote Markt

Malinwa Harmonie 
Beethoven Malinwa
De Malinwa Harmonie is een uniek verhaal in de Belgische 
voetbalwereld. Het is het enige harmonieorkest van het land dat 
direct verbonden is met een voetbalclub. Tegelijkertijd is het een 
echte supporterharmonie en dat al sinds 1924. Ze koestert de 
ambitie om tegen 2024 cultureel erfgoed te worden. Speciaal voor 
LUNALIA LIFT OFF hebben ze onder leiding van Gert Pauwels de 
drie Zapfenstreichmarsen van Ludwig van Beethoven ingestudeerd. 
De arrangementen zijn van Wim Bohets. Ter ere van de Mechelse 
grootvader van Beethoven, natuurlijk.





Locaties 
CULTUURCENTRUM MECHELEN

cultuurcentrummechelen.be
Minderbroedersgang 5

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. Het centrum blijft in 
beweging, met onder andere de creatie van 
de artistieke werkplek voor jongeren H30.

DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM

dpcm.be
Frederik de Merodestraat 18

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. Van de oude kern van 
het vroegere Standonckcollege (1577) 
blijven slechts enkele sporen bewaard. 
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

nona.be
Begijnenstraat 19-21

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. 

GROTE MARKT

toerisme.mechelen.be
Grote Markt Mechelen

De Grote Markt is het centrale plein 
van de Mechelse binnenstad. De Sint-
Romboutstoren beheerst het zicht. Aan 
de andere kant van het plein vind je het 
Stadhuis. De huizen rondom de Grote 
Markt zijn in verschillende tijden, en in 
verschillende stijlen, gebouwd geweest: 
van renaissance uit de zestiende eeuw tot 
rococo uit de achttiende eeuw.

SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

kathedraalmechelen.be 
Onder-den-Toren 12

De Sint-Romboutskathedraal werd in 
de dertiende eeuw gebouwd en is de 
hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-
Brussel. 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. 

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN

hofvanbusleyden.be
Frederik de Merodestraat 65

Stap binnen in het Hof van Busleyden en 
herbeleef de Bourgondische Nederlanden. 
Dit renaissance stadspaleis was de thuis 
van Hiëronymus van Busleyden waar hij 
vrienden als Thomas More en Erasmus 
ontving. Als echte humanisten wisselden 
ze van gedachten en filosofeerden. 
Exotische objecten uit verre landen en 
andere kunstige verzamelingen werden er 
bestudeerd.
Vandaag is het stadspaleis opnieuw een 
plaats van ontmoeting en gesprekken. 
Betrokkenheid met de samenleving. 
Kunst, cultuur en verbeelding als drijvende 
krachten.

HET PREDIKHEREN

mechelen.be/hetpredikheren
Goswin de Stassartstraat/Jodenstraat

Het Predikheren is de nieuwe 
culturele hotspot van Mechelen. Het 
predikherenklooster heeft na bijna 45 jaar 
van leegstand in september 2019 opnieuw 
de deuren geopend. Het is een plek waar 
beleving en ontmoeting centraal staat. 
Een nieuwe stadsbibliotheek met inrichting 
voor een vaste boekencollectie, tijdelijke 
focuscollecties en display om bezoekers 
extra te prikkelen.
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OPENING

ZA 25.04 – 20:30 – O.L.V.-over-de-Dijlekerk

Openingsconcert
Beethoven op de maan
Het openingsconcert van LUNALIA is steeds een bijzonder ritueel. 
De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk wordt omgetoverd tot het 
toneel waarop de muzikale wereld van Ludwig van Beethoven op 
een originele manier kan worden herontdekt. Met op het programma 
o.a. het Elegischer Gesang in de originele bezetting, het bijna 
nooit uitgevoerde Bundeslied en de Equales voor vier trombones. 
Maanmusici van dienst zijn o.a. I SOLISTI, Benedicte Maurseth, 
Thomas Moore, het LUNALIA vocaal ensemble en vele anderen. De 
regie is in handen van Maja Jantar.

50% volle maan
50% van Beethoven

TICKETS 

25 Euro 
(-26: 12 Euro) 
www.lunalia.be 
UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen
T.015 29 76 53

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
015 26 23 41 
www.lunalia.be
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