
DIGITAAL EN GRATIS

De concerten van Lunalia 2021 
worden digitaal en gratis 
aangeboden via www.lunalia.be. 
Enkele concerten zijn ook te 
beluisteren via Klara en 
Evil Penguin TV.
Een vrije bijdrage is mogelijk 
op het rekeningnummer 
BE06 0010 3720 3822 
met de vermelding 
‘vrije bijdrage Lunalia 2021’.

Indien er in mei toch mogelijkhe-
den zijn om publiek toe te laten, 
berichten we daar snel over. 
Voor laatste updates, zie lunalia.
be.

WO 05.05 – 20:15
Graindelavoix
De Monte vergeten

Graindelavoix wordt internationaal geprezen 
voor de vertolking van muziek van o.a. Johannes 
Ockeghem en Carlo Gesualdo. Speciaal voor 
Lunalia heeft artistiek leider Björn Schmelzer zijn 
tanden vastgebeten in de muziek van Philippus 
de Monte. De zoektocht kreeg Forgetting De 
Monte als toepasselijke titel. Ofwel: het lijden, de 
obstakels en de mislukkingen van de laatste der 
polyfonisten. Franse chansons, zevenstemmige 
madrigalen of het Kyrie uit de Missa ad te levavi 
… Schmelzer haalt met zijn zangers de sluier van 
vergetelheid weg van De Monte. Een herontdek-
king in de ware zin van het woord.

KALENDER
 
LUNALIA 2021 gaat digitaal. 
Volg de concerten vanaf 23 
april via streaming op lunalia.
be en evilpenguintv.com. Enkele 
concerten zijn te beluisteren via 
radio Klara, klara.be en de gratis 
Klara-app. Via lunalia.be worden 
de exacte uitzenddata en uren 
gecommuniceerd.  

Didier François, 
Michel Bisceglia 
& Utopia
De Monte 
met blue notes 

Het digitale Lied 
van de Berg en de Maan
Vollemaanmeeting online

Stichting Logos
Maja Jantar
U ki yo E

Natalie Haynes
Amazones, godinnen 
en de vrouwen van Troje

Carousel 
feat. Annelien Van Wauwe 
& guests
They have been waiting 
long enough

Charlotte Wajnberg 
& Annelien Van Wauwe
Lunalia: 
to the moon and back

The King’s Singers 
Back in Harmony

Ratas del viejo Mundo
La montagna invisibile

SUB†ILIOR
De Monte distorted

Zeder, Lieselot De Wilde, 
Sofie Van den Eynde
Musica Divina

Chantalla Pleiter 
De Pückler-Caravan

Graindelavoix
De Monte vergeten

Hyoid
A history of the voice

Zefiro Torna 
PAST >| ORALE 
— BTHVN transhumanized

FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
Het Lied
van de Berg
en de Maan
Ratas del viejo Mundo
Zefiro Torna
Graindelavoix 
The King’s Singers
Annelien Van Wauwe
Charlotte Wajnberg
en vele anderen

Te beleven via
Lunalia.be, Klara
& Evil Penguin TV
van 24 april 
tot 8 mei 
2021

50% natuur
50% cultuur 

LOCATIE
Cultuurplein

EEN PRODUCTIE VAN 
Lunalia
Terra College 
Pückler-Karawane

TICKETS 
Gratis
Aanmelden via 
mechelen@festival.be

60% revolutionair 
40% herontdekking

IN SAMENWERKING MET 
Cultuurcentrum Mechelen

FILM OPNAME 
Vanuit de Sint-Pieter en Paul-
kerk, te bekijken via lunalia.be 
op een latere datum

DO 06.05 – 20:30 
Hyoid
A history of the voice

A history of the voice is een knettergekke compo-
sitie van Jennifer Walshe. In sneltempo wordt niet 
enkel de geschiedenis van de stem weergegeven, 
maar wordt een vuurwerk aan vragen gesteld. 
Waarom zijn vraag en antwoord belangrijk? 
Vanwaar die noodzaak van iedereen om PARTY 
te roepen? Waarom moet iedereen in de zaal 
onmiddellijk met Siri praten? En waarom toch 
al dat gekreun in Je t’aime, moi non plus? Het 
ensemble HYOID gaf dit werk in opdracht aan de 
componiste en ze hebben er in de kortste tijd hun 
lijfstuk van gemaakt. Deze vocale rit moet men 
in zijn leven minstens één keer live meegemaakt 
hebben.

85% stem 
15% humor 

HYOID
Els Mondelaers 
Fabienne Seveillac 
Andreas Halling 
Tiemo Wang

IN SAMENWERKING MET
Kunstencentrum nona

ZOOM-SESSIE 
Aanmelden via 
mechelen@festival.be

CONTACT/ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen 
Mechelen /Kempen vzw
p/a De Garage
Onder-den-Toren 12
2800 Mechelen.
mechelen@festival.be
www.lunalia.be

Foto’s © Stichting Logos, Joris Casaer, 
James Betts, Didier François, Joëlle Van 
Autreve, De imkers van Pieter Breugel de 
Oude © Kupferstichkabinett der Staatlichen 
Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 
Emilie Lauwers, Guy Kleinblatt, Bram 
Ollieuz, Rebecca Reid, Zeder, Zefiro Torna, 
Judith Vindevogel, Koen Broos, Wouter Van 
Vaerenbergh, Noah Senden.
V.U. Jelle Dierickx, Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen, Onder-den-Toren 
12, 2800 Mechelen. Programma onder 
voorbehoud van wijzigingen.DI 04.05 – 17:00-21:00

Pückler Plants-Caravan
Interactieve natuur

Op het Mechelse Cultuurplein staat een wel 
erg bijzondere caravan. Het is een rijdend 
laboratorium dat zich focust op planten die in 
bepaalde landen op de rode lijst staan. Dat 
betekent dat ze bedreigd worden op de plek 
waar ze groeien. Aldus gaan ze op reis. Ze willen 
kennismaken met de wijde wereld en met u, 
voordat het te laat is. Chantalla Pleiter laat u door 
middel van onder andere augmented reality de 
verborgen lagen van deze planten ontdekken.

MA 10.05 – 20:00
Zefiro Torna 
feat. SEADS Network
PAST >| ORALE 

– BTHVN transhumanized

De vraag naar onze samenleving in de toekomst 
was ook Ludwig van Beethoven niet vreemd. 
Het huidige klimaatvraagstuk had hem zeker 
gefascineerd. Zefiro Torna reviseert het repertoire 
van Ludwig van Beethoven gelinkt aan het thema 
natuur versus mens, maatschappij en wetenschap. 
Van zijn Symfonie in F, de zgn. Pastorale tot 
de liedcyclus An die ferne Geliebte. Zefiro 
Torna werkt voor dit project samen met SEADS 
Network, een internationaal transdisciplinair 
netwerk van artiesten, wetenschappers, 
ingenieurs en activisten. 

50% natuur 
50% cultuur

BEZETTING
Pieter Steyaert - installatie
Jurgen De bruyn - concept 
& muzikale leiding

IN SAMENWERKING MET 
Cultuurcentrum Mechelen

DOCUMENTAIRE 
Via lunalia.be i.s.m. 
Concertgebouw Brugge 
& CC Strombeek

Première

MA 03.05 – 20:15
Zeder, 
Lieselot De Wilde, 
Sofie Van den Eynde
Musica Divina

In 1571, nu 450 jaar geleden, trouwde de 
aartshertog Karel II met Maria Anna van Beieren. 
Ze lieten voor hun huwelijk drie hofkapellen 
optreden, onder leiding van respectievelijk 
Orlando di Lasso, Philippe de Monte en Annibale 
Padovano. Het programma van het Zeder 
consort is hiervan een verklanking. Uitgangspunt 
is de verzameling madrigalen die Pierre Phalèse 
in 1588 uitgaf onder de naam Musica Divina. 
Met naast composities van de Monte ook muziek 
van Lasso, Ferrabosco en de Rore. Zoals te 
vermoeden is: hemelse muziek.

Première

50% hemelse muziek 
50% blokfluit 

BEZETTING 
Katelijne Lanneau, Ines 
Rasbach, Antonie Schlegel,
Tomma Wessel - blokfluiten
Sofie Vanden Eynde - luit
Lieselot De Wilde - sopraan

OP LATERE DATUM 

TE BELUISTEREN OP



ZA 24.04 – 20:30
Het digitale Lied 
van de Berg en de Maan
Vollemaanmeeting online

Het openingsconcert van Lunalia is steeds een 
bijzonder ritueel. In 2021 wordt het uitzonderlijk 
een digitaal feest. Geen stream, maar een live 
meeting. Samen met onder andere Floris De 
Rycker, Maja Jantar en het festivalteam gaan we 
op zoek naar sporen van Philippus De Monte. 
Dit niet enkel in zijn geboortestad Mechelen. 
We schakelen ook live naar Napels, Rome, 
Londen, Wenen en Praag, de steden stad die een 
belangrijke rol speelden speelde op het einde 
van het leven van de grootste muzikale zoon van 
Mechelen.

ZO 25.04 – 17:00
Natalie Haynes
Amazones, godinnen 
en de vrouwen van Troje

Natalie Haynes aka de muze van de UK weet als 
geen ander de wereld van de klassieke oudheid 
tot leven te wekken. Haar bestsellers vertellen de 
Griekse mythen vanuit een vrouwelijk perspectief. 
Tijdens Lunalia schildert zij de wereld van onder 
andere Medea, Circe en Penelope. 

MA 26.04 – 20:15
Carousel 
feat. Annelien 
Van Wauwe 
& guests
They have been waiting long enough

Een opsomming van pure female power: 
Componistes Annelies Van Parys, Aftab 
Darvishi en Calliope Tsoupaki schreven drie 
nieuwe composities voor sopraan en ensemble. 
Gaea Schoeters zorgde voor de tekst en de 
overkoepelde dramaturgie. Natalie Haynes, 
aka de muze van de UK, praat de drie stukken 
aan elkaar. Onder andere sopraan Charlotte 
Wajnberg en klarinettist Annelien Van Wauwe 
vertolken de composities. De inspiratie voor deze 
creatievreugde is de ware hoos aan boeken die 
de laatste jaren een ander perspectief boden 
op de mannelijk-georiënteerde Griekse mythen. 
Margaret Atwood geeft in The Penelopiad 
het woord aan Penelope. Madeline Miller 
transformeert tovenares Circe in een complex 
en tegelijk sympathiek karakter, die zich niet laat 
controleren door de mannen om haar heen. Deze 
boeken vestigen de aandacht op de vrouwen die 
altijd naar de rand van het verhaal zijn verbannen. 
Of zoals Natalie Haynes het in haar boek A 
Thousand Ships verwoordt: ‘They have waited 
long enough for their turn. (…).’ 

WO 28.04 – 20:15
Charlotte Wajnberg 
Aaron Wajnberg 
& Annelien Van Wauwe
Lunalia: to the moon and back 

Sopraan Charlotte Wajnberg en klarinettist 
Annelien Van Wauwe zijn tijdens Lunalia niet 
enkel te horen tijdens de première van They have 
been waiting long enough. Zij presenteren samen 
ook een recital dat vertrekt van de compositie 
Der Hirt auf dem Felsen van Franz Schubert. 
Deze parel wordt omgord door onder andere de 
Nachtlieder van Esa-Pekka Salonen en liederen 
van Louis Spohr. Annelien Van Wauwe mocht 
in 2020 een Opus Klassik aan haar al overvolle 
prijzenkast toevoegen. Charlotte Wajnberg 
was in 2018 dan weer laureate van de Koningin 
Elisabethwedstrijd. Samen met Aaron Wajnberg 
brengen deze uitmuntende musici een concert 
met de kracht van de volle maan. 

DO 29.04 – 10:00-22:00
The King’s Singers
Back in Harmony

De befaamde King’s Singers bezonnen zich 
het voorbije jaar op het verbindende element 
van zingen. Ze gingen op zoek naar de wortels 
van close harmony. Dankzij Lunalia kan u 
exclusief genieten van een opname van deze 
zoektocht. Op het programma staat zowel 
muziek van Thomas Tallis tot The Beatles. Voor 
de King’s staat het buiten kijf dat muziek onze 
gemeenschappelijke taal is en dat mensen 
doorheen de geschiedenis door zang met 
elkaar verbonden werden. Hun zoektocht naar 
harmonie is tegelijkertijd een zoeken naar hoe we 
resoneren met onze medemens en onze blauwe 
planeet.

100% harmonie 

ONLINE CONCERT
Via Lunalia.be
van 10:00 tot 22:00

VR 30.04 – 20:00
Ratas del viejo Mundo
La montagna invisibile 

De Ratten nemen de uitdaging aan om zes-
stemmige composities van Philippus de Monte 
met drie zangers, gamba en liuto attiorbato uit 
te voeren. Zangers springen tussen stempartijen, 
soms neemt de luit een belangrijke partij voor 
haar rekening etc. Er zijn voldoende aanwijzingen 
dat muzikanten zich ten tijde van De Monte zich 
nu eenmaal vaak moesten behelpen en zelfs 
ganse polyfone missen met bijvoorbeeld één 
zanger en twee instrumenten thuis naspeelden. 
In de handen van de Ratas leidt deze beperking 
tot een kleurrijke herontdekking van De Monte’s 
muzikale wereld.

50% volle maan 
50% Schubert 

MET

Charlotte Wajnberg - sopraan 
Annelien Van Wauwe - klarinet 
Aaron Wajnberg - piano

IN SAMENWERKING MET
Cultuurcentrum Mechelen 

LIVE STREAM 
Op 28.04 om 20:15 vanuit 
Cultuurcentrum Mechelen

50% wereldpremière 
50% female power 

ENSEMBLE CAROUSEL

Samuel Nemtanu - viool
Nicolas Dupont - viool
Mihai Cocea - altviool
Louis Rodde – cello
Annelien Van Wauwe – klarinet

MET

Charlotte Wajnberg - sopraan 
Natalie Haynes - voordracht
Raphaëla Danksagmüller - 
duduk
Osama Abdulrasol - qanun

EEN PRODUCTIE VAN 
Lunalia
Wonderfeel
Antwerp Liedfest 
Oranjewoud Festival

IN SAMENWERKING MET 
Cultuurcentrum Mechelen

OP LATERE DATUM 

TE BELUISTEREN OP 

50% sterke vrouwen 
50% Griekse mythes 

IN SAMENWERKING MET 
Cultuurcentrum Mechelen

GRATIS ONLINE LEZING
Aanmelden via 
mechelen@festival.be

50% volle maan 
50% berg

BEZETTING 
Met o.a. Floris De Rycker. 
Regie: Maja Jantar

GRATIS 
Aanmelden via 
mechelen@festival.be

40% familie 
30% houtsnede 
30% robotorkest

EEN PRODUCTIE VAN 
Lunalia, Festival van 
Vlaanderen Mechelen 
Stichting Logos 

ONLINE CONCERT
Op latere datum te bekijken 
voa lunalia.be

ZO 25.04 – 15:30
Stichting Logos 
Maja Jantar
U ki yo E

Een houtsnede uit Honderd beroemde gezichten 
van Edo van de Japanse kunstenaar Hiroshige, 
vormt het vertrekpunt van een bijzondere 
visuele en auditieve reis voor de hele familie. De 
verschillende lagen en kleuren van de houtsnede 
brengen telkens andere sferen en landschappen 
met zich mee. Het volledige decor wordt daarbij 
als instrument gehanteerd. Centraal staan een 
aantal pronkstukken van het Logos robotorkest. 
Een unieke ervaring.
Familievoorstelling voor kinderen en volwassenen 
vanaf 5 jaar.

Lunalia 4kids

Lezing

50% stem 
25% luit 
25% viola da gamba

LIVE TE BELUISTEREN OP

op 30.04 om 20:00

Première

VR 23.04 – 20:00
Didier François
Michel Bisceglia 
& Utopia
De Monte met blue notes

Didier François en Michel Bisceglia besprenkelen 
Philippus De Monte’s mis Si Ambulavero met 
blue notes. Oude muziek en jazz raken elkaar 
aan in dit bijzonder avontuur. Met piano, drums, 
nyckelharpa, twee viola da gamba’s en de zes 
zangers van Utopia wordt de muziek van De 
Monte richting 22ste eeuw gekatapulteerd.

50% jazz 
50% oude muziek 

VOLG VIA
Het youtube kanaal van 
didiernyckelharpa

GRATIS
Aanmelden via 
mechelen@festival.be

MET

Patrick Dunachie
Edward Button
countertenoren
Julian Gregory – tenor
Christopher Bruerton – bariton
Nick Ashby – bariton
Jonathan Howard – bas

ZA 01.05 – 20:30
SUB†ILIOR
De Monte distorted 

De drie zangers en drie gitaristen die het project 
SUB†ILIOR presenteren, treden gemaskerd op. 
Hun namen blijven geheim. De Monte distorted 
én incognito. Het Requiem van Philippus de 
Monte wordt het uitgangspunt van een sonoor 
avontuur. Het project verwijst naar de Ars 
subtilior, een muzikale stijl uit de 14de eeuw, 
maar bouwt een akoestische brug naar de 21ste 
eeuw. 

50% elektrische gitaar 
50% revolutionair

BEZETTING 

Drie zangers en 
drie elektrische gitaren.
De musici blijven incognito.

IN SAMENWERKING MET / 

GESTREAMD VANUIT
Kunstencentrum nona


