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Het Laatste Nieuws – 9 december 2019 – Wannes Vansina

Lunalia volledig in het teken van
Van Beethoven: “Zijn muziek is in
het Koraalhuis gestart”

David Legreve Festivaldirecteur Jelle Dierickx

“Mechelen hoeft niet onder te doen voor de
internationale concurrentie.” Jelle Dierickx, de directeur van het
MECHELEN

Festival van Vlaanderen – Mechelen, heeft maandag het programma
van zijn voorjaarsfestival Lunalia voorgesteld. Uiteraard staat
Ludwig Van Beethoven centraal.
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Van Beethoven werd geboren. In heel
Europa wordt de populaire componist gevierd, Mechelen kon onmogelijk
achterblijven. De muzikale roots van Van Beethoven liggen immers in de
Dijlestad. “De muziek Van Beethoven is in Mechelen gestart”, zegt Dierickx.

Geëmotioneerd
Meer bepaald in het Koraalhuis aan de Sint-Romboutskathedraal. “Toen ik
het bezocht, was ik geëmotioneerd. De opa van Van Beethoven had daar
zijn allereerste partituurtjes gestudeerd. De beroepsmuzikant, die naar
Bonn verhuisde en er kapelmeester werd, was een lichtend voorbeeld voor
Ludwig. Die droeg altijd het portret van zijn grootvader met zich.”
Onder meer locaties uit het leven van de grootvader, naast het Koraalhuis
ook de kathedraal en de Sint-Katelijnekerk, vormen het decor voor
verschillende concerten. Verwacht vooral niet het ‘tatata-taaaaa’ van de
Negende Symfonie, Lunalia kiest voor het minst gekende deel van Van
Beethovens oeuvre: liederen, koorwerken, canons, bewerkingen van
volksliederen en composities gelinkt aan het theater.
Jan Decleir
Lunalia gaat van start op 25 april met een gratis openingsfeest met tal van
muzikale proevertjes op diverse locaties. Verschillende concerten volgen,
van onder meer Reinoud Van Mechelen, Aka Moon, Nora Fischer, ‘De
Slimste Mens-sopraan’ Astrid Stockman en Zefiro Torna. Verwacht niet
alleen klassieke muziek, maar ook jazz en film. Ook theatergezelschap Het
Banket met Peter Van den Begin en Jan Decleir staat op het programma.
“We schieten Beethoven letterlijk naar de maan en laten hem daar
bekomen van de mythe die van de man gemaakt werd”, aldus Dierickx.
KV Mechelen
Overigens beperkt het Beethovenjaar in Mechelen zich niet alleen tot
Lunalia. Tal van partners zetten het hele jaar activiteiten op met de
wereldberoemde componist als thema. “Ik heb zelfs de harmonie van KV
Mechelen kunnen overtuigen om Beethoven te spelen”, geeft Dierckx nog
mee.
Meer info op www.uitinmechelen.be/beethoven2020, waar alle activiteiten
gecentraliseerd worden.

MECHELEN BLOGT
Mechelen van Beethoven
Door Wim Tiri geplaatst op 9 december 2019

Van 25 april tot 10 mei vindt in Mechelen het LUNALIA-festival
plaats dat volledig in het teken staat van Ludwig van Beethoven, het
is immer zijn 250 jaar geleden dat hij in Bonn werd geboren.
LUNALIA focust zich haast volledig op het vocale werk van de
meester: liederen, koorwerken, canons, bewerkingen van
volksliederen en composities gelinkt aan het theater.

LUNALIA ontstond een paar jaar geleden als opvolger van 'Mechelen hoort Stemmen' en is
meteen ook het voorjaarfestival van het Festival van Vlaanderen. De naam verwijst uiteraard
naar onze spotnaam 'Maneblussers' (Luna) en de menselijke stem in al haar fascetten (lia).
In de nacht van 27 op 28 januari 1687 is de Sint-Romboutstoren in mist gehuld. Een niet al te
nuchtere kroegenloper komt uit een herberg op de Grote Markt. Plots ziet hij dat de toren in
brand staat. Hij slaat onmiddellijk alarm. De hele stad staat in rep en roer en het stadsbestuur,
met de burgemeester op kop, begint in ijltempo de bluswerken te organiseren. Langs de
torentrap gaan emmers water van hand tot hand, maar nog vóór de top wordt bereikt, schijnt de
maan door de nevel en is de gloed verdwenen... De moedige Mechelaars hebben slechts een
rossige nevelgloed gezien en dus geprobeerd de maan te blussen! Het nieuws raakt tot over de
landsgrenzen heen bekend. De Mechelaars dragen tot vandaag de naam ‘Maneblussers’.

Het festival zal Ludwig haast letterlijk naar de maan schieten om hem daar te laten bekomen
van de mythe die rond hem gemaakt werd. Geen Eroica, geen zevende symphonie en geen
Fur Elise, maar wel veel haast onbekende werken uit zijn muzikale oeuvre.
Het stemmenfestival wil samen met ons op zoek gaan naar de mens achter de mythe, van
wie de wortels immers in Mechelen liggen. De grootvader van Ludwig van Beethoven, Louis

(maar vaak ook geschreven als Lodewijck), is immers in onze stad in 1712. Opgegroeid als
bakkerszoon bracht hij veel tijd door in het koraalhuis, achter de Sint-Romboutskathedraal,
waar hij leerde zingen. Het is daarom ook dat Ludwig, geboren in het Duitse Bonn, niet 'von'
maar 'van' Beethoven heet.
Het geboortehuis van Lodewijk stond aan de Van beethovenstraat (genoemd naar), een
gedenksteen in de vitrine van het Novotel herinnert er nog aan. Trouwens, wat weinigen
weten, is dat de 'Lamotige brug' over de Dijle (de Brug tussen de Haverwerf en de Vismarkt)
officieel de 'Van Beethovenbrug' noemt.

Het festival wil samen met de toehoorders op zoek gaan naar de roots van Ludwig van
Beethoven (of waar hij de mosterd heeft gehaald) en dit met ruim 40 concerten, 4 films en
ruim 180 kunstenaars uit 10 landen.
Het openingsconcert 'Beethoven op de maan' in de O.L.Vr.-over-de-Dijlekerk zal Ludwig van
Beethoven zoals wij hem totaal niet kennen. Op het programma staan onder meer
het Elegischer Gesang in een originele bezetting en het bijna nooit uitgevoerde Bundeslied.
In de Katelijnekerk wordt een ode gegeven aan de hemelse klanken van de muziek
geschreven door Louis van Beethoven. Het is trouwens in deze kerk ook dat Ludwigs
grootvader werd gedoopt. Twee duo's brengen je naar hogere sferen. KA:MOS zoekt de
muziek tussen licht en duisternis (de naam van het duo verwijst immers naar de periode in

Finland wanneer de zon niet over de horizon komt). Blowslap zoekt dan weer de klanken in
een Grieks woud.
Uiteraard spelen ook de jongeren een belangrijke rol in het hele gebeuren. Het 'Zingend
Schip' is een familievoorstelling voor jongeren tussen 8 en 88 jaar (ouder mag ook). De
gezangen komen een koor met kinderen uit verschillende Mechelse basisscholen.

Ludo Van Beekhoven krijgt een brief.
Niet van de belastingen
Daarvoor is hij te mooi
Het lijkt eerder op… een liefdesbrrrrief
Hopelijk van Marjan! Zijn favoriet zwembadkassierrrrstertje!
Tweehonderd jaar geleden was er een man
Zijn naam was Ludwig
In zijn hart klopte een symfonie
Voor Elise (zijn minnelijke marchandise)
Maar klopte haar hart dezelfde maat?

Bijzonder wordt de première van de muziektheaterproductie Egmont met I Solsti, het
Banket, Peter van den Begin en Jan Decleir. Iets meer dan 450 jaar geleden werden, in
opdracht van Alva, de Graven van Egmont en Horne onthoofd op de Brusselse Grote Markt.
Dit maakte zoveel onvrede los bij de bevolking en gaf meteen een aanleiding tot de bloedige
Tachtigjarige Oorlog.
Met felle spots op de geschiedenis werpt ook deze ‘Egmont’ een kritisch licht op onze eigen tijd.
Net zoals Beethoven en Goethe dat meer dan 200 jaar geleden deden vanuit de woelige tijd
waarin zij leefden.
Beethoven schreef zijn 3de symfonie - op basis van Goethe's Egmont - ter ere van Napoleon
maar haast meteen schrapte hij Bonaparte van zijn partituur toen die zichzelf uitriep tot
Keizer en de verworven vrijheden van de Franse revolutie weer inperkte. Met Egmont viert
Beethoven het vrije individu. Dit is meteen een tweede Egmontproductie uitgevoerd, het
Koor en orkest van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Voor een volledige programmatie en meer informatie, kan je terecht
op de website van Lunalia. Tickets zijn vanaf nu ook verkrijgbaar bij
UIT in Mechelen (in het Schepenhuis) of online.
https://www.mechelenblogt.be/2019/12/mechelen-van-beethoven

Mechelen zet Ludwig van Beethoven jaar lang in de kijker
Mechelen

MECHELEN ZET LUDWIG VAN BEETHOVEN JAAR
LANG IN DE KIJKER
9 december 2019, 18:17

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren in Duitsland.
Maar wat weinig mensen weten is dat de wortels van de componist in de Dijlestad liggen
en dat Mechelen de bakermat was voor zijn composities, die later de wereld zouden
rondgaan. In het Beethovenjaar 2020 focust Mechelen op het vocaal werk van Van
Beethoven en maken bezoekers kennis met de mens achter de mythe.
Volgend jaar is het hét Beethovenjaar en het zou een gemiste kans zijn, mocht Mechelen
daar geen aandacht aan schenken. Het Festival van Vlaanderen Mechelen wijdt, in nauw
overleg en met ondersteuning van kunstencentrum Nona, het stadsfestival Lunalia aan
deze gerenommeerde componist. Cultuurcentrum Mechelen Stad Mechelen stelt
verschillende locaties ter beschikking en zorgde er mee voor dat de programmatie van
de verschillende partners op elkaar is afgestemd.
“In Mechelen werd al veel artistiek talent geboren. Maar Ludwig van Beethoven is
ongetwijfeld de grootste kleinzoon van Mechelen. In het jaar 2020 vieren wij hem, samen
met tal van partners en met een muzikaal programma om U tegen te zeggen”, zegt Björn
Siffer (Groen), schepen van Cultuur.
Burgemeester Alexander Vandersmissen: “De indrukwekkende line-up van Lunalia doet
de internationale faam van onze stad alle eer aan. Het Beethovenjaar en de keuze van
Lunalia om Beethoven centraal te zetten in de programmatie zijn een unieke kans om de
historische link tussen de componist en onze stad ook Europees te promoten.”

Partners
Het stadsbestuur wenst vooral de samenwerking tussen tal van partners in de verf te
zetten. Zij zetten mee hun schouders onder Beethovenjaar 2020 in Mechelen:
- Festival van Vlaanderen Mechelen
- Kunstencentrum Nona
- Cultuurcentrum Mechelen
- Het Predikheren
- Haydn Genootschap
- Casco Phil
- Zefiro Torna
- Mechels Kamerorkest
- Conservatorium
- Koninklijke Beiaardschool Mechelen
Festival van Vlaanderen communiceerde vanmorgen al uitgebreid over de invulling van
stadsfestival Lunalia. Verder zorgt de stad voor een gecentraliseerde communicatie via
de website www.uitinmechelen.be/beethoven2020, waarop alle activiteiten verzameld
worden.
https://www.radioreflex.be/2019/12/09/mechelen-zet-ludwig-van-beethoven-jaar-lang-in-de-kijker/

Mechelen eert zijn grootste kleinzoon Beethoven
9 december 2019 | 18:10

https://www.rtv.be/artikels/mechelen-eert-zijn-grootste-kleinzoon-beethoven-a76287

Mechelen maakt zich op voor uniek Beethovenjaar
9 december 2019 | 14:10

https://www.rtv.be/artikels/mechelen-maakt-zich-op-voor-uniek-beethovenjaar-a76273

dinsdag 10 december 2019 - dS Avond

JUBILEUM

Hoe zat dat weer met Beethoven en
Mechelen?

Festivaldirecteur Jelle Dierickx brengt Beethoven naar de maan. Dirk Vertommen
In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven in Duitsland werd geboren.
Daar trekken ze alle registers open. Maar wist u dat de roots van de wereldberoemde
componist in Mechelen liggen? Het voorjaarsfestival Lunalia belicht de man achter de
mythe.
Sven Van Haezendonck
Een weelderige bos haar, ‘Ode aan de Vreugde’, ‘Für Elise’ en de ‘tatata-taaaaa-melodie’
uit zijn ‘Vijfde Symfonie’. ‘Dat is zo ongeveer het collectieve beeld dat de componist
oproept’, zegt Jelle Dierickx, directeur van het Festival van Vlaanderen Mechelen. ‘Wist je
dat zijn muziek in Hollywoodfilms de meest gebruikte is? Meer zelfs dan die van Bach. In

Mechelen geven we hem een schop onder zijn kont, schieten we hem naar de maan en
laten we hem bekomen van de mythe die van de man werd gemaakt.’
Voor het Beethovenjaar focust het lentefeest Lunalia, van 25 april tot 10 mei 2020, zich
op het vocale werk van de grote Ludwig van Beethoven. ‘Dat is het minst bekende deel
van zijn oeuvre met liederen, koorwerken, canons, bewerkingen van volksliederen waar
hij flink wat centen mee verdiende en composities gelinkt aan theater. We gaan op zoek
naar de mens achter de mythe, de mens van wie de wortels in Mechelen liggen’, vertelt
Dierickx.
Eerste beroepsmuzikant
Op de plek waar vandaag het Novotel staat in de Van Beethovenstraat, heeft de
grootvader van de bejubelde componist gewoond. ‘De muziek van Beethoven is in
Mechelen geboren’, stelt Dierickx. Zijn grootvader Lodewijck was een artistiek talent en
maakte als zanger deel uit van de Koorknapenschool in het Koraalhuis aan de SintRomboutskathedraal. ‘Toen ik het huis onlangs bezocht, was ik erg geëmotioneerd.
Hoewel het gebouw leeg is, voelde het bijzonder aan. De grootvader van Ludwig heeft in
dat huis zijn eerste partituren gestudeerd. Hij was de eerste beroepsmuzikant van de
familie.’
Na een tussenstop in Leuven was Ludwigs grootvader een tijdje zanger in de SintLambertuskathedraal in Luik. Vandaar verkaste de beroepsmuzikant naar het Duitse
Bonn, waar hij het uiteindelijk tot kapelmeester schopte. In datzelfde Bonn zag Ludwig
van Beethoven op 17 december 1770 het levenslicht. ‘Zijn grootvader was zijn grote
voorbeeld. Waar hij ook ging, Ludwig had zijn portret altijd bij zich.’
180 muzikanten
Volgend jaar vieren we de 250ste verjaardag van de componist. De Duitsers trekken
daar miljoenen voor uit. Mechelen wil niet achterblijven, al is het budget van om en bij
de 25.000 euro stukken bescheidener.
‘Maar wij moeten niet onderdoen voor de concurrentie’, stelt Jelle Dierickx, zelf een
internationaal gereputeerd musicoloog. Voor Beethoven op de maan haalt hij tijdens
Lunalia 2020 maar liefst 180 muzikanten uit tien landen naar de Dijlestad. Samen
verzorgen ze tijdens het openingsfeest alleen al zestien concerten en nog eens 22 in de
loop van het festival. Deze concerten organiseert het Festival van Vlaanderen Mechelen
op locaties die belangrijk waren in het leven van de grootvader van Beethoven, zoals de
Sint-Romboutskathedraal en de Sint-Katelijnekerk waar hij destijds werd gedoopt.
Lunalia wordt zaterdag 25 april op gang geblazen met een gratis openingsfeest. Voorts
ook op het programma concerten van onder meer de bekende tenor Reinoud Van
Mechelen, het trio Aka Moon dat aan de slag gaat met Beethovens Opus 111, zijn laatste
pianosonate, én sopraan Astrid Stockman, ook bekend uit De slimste mens. Kers op de
taart moet de première worden van de muziektheaterproductie Egmont met I Solisti, Het
Banket, Peter Van den Begin en Jan Decleir. ‘We schieten Beethoven dus letterlijk naar
de maan. Ik heb ook de harmonie van KV Mechelen kunnen overtuigen om Beethoven te
spelen’, zegt Dierickx nog. Tickets reserven voor de concerten is al mogelijk.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191210_04760018

LUNALIA 2020 – BEETHOVEN
written by Klaas Chielens december 11, 2019

Dat de familie van Beethoven (van, niet von) ook in Mechelen heeft gewoond zal elke Belgische
muziekliefhebber onderhand wel weten. 2020 wordt internationaal een Beethoven jaar en
daarom mag Mechelen zeker niet onderdoen. Lunalia 2020 (25 april tot 10 mei) pakt daarom uit
met Beethoven als centrale gast voor deze editie.
Zoals gebruikelijk wordt Lunalia meer dan een verzameling klassieke concerten. Jelle Dierickx
stelt al enkele jaren een erg gevarieerde cast van artiesten samen en een nog gevarieerder
programma. Lunalia 2020 focust zich op de minder bekende kant van Beethoven, op zijn
liederen, koorwerken, canons, bewerkingen van volksliederen en composities gelinkt aan het
theater. Er zal licht schijnen in de spreekwoordelijke duisternis die dit aspect van de componist
omvat, en dat kan ook moeilijk anders onder de volle maan die Lunalia heet.
Kom alvast genieten van Aka Moon (what’s in a name), Reinout van Mechelen (and again…), Jan
Decleir, Zefiro Torna, Ictus, het Ragazze jazz-strijkkwartet en nog vele anderen.
Alle informatie op: https://www.lunalia.be/
https://www.cultuurpakt.be/concerten/lunalia-2020-beethoven/

maandag 13 januari 2020 - Cultuur en Media

DESALNIETTEMIN
ANNEMARIE PEETERS

‘Fuck de canon, fuck Beethoven,’ toeteren mijn
oren

Beethoven, de heilige
Ik noem het luistervrees. Je zit klaar om
voluit te genieten van een concert, de
openingsmaten trekken zich op gang en –
boem pats! – na de eerste vijf akkoorden
raak je plots bevangen door de niet te
bezweren vrees dat je niet hoort wat je
eigenlijk wel zou moeten horen. Hét.
Waarom dit een meesterwerk is. Een
absoluut meesterwerk dan nog. Groots en
verschroeiend. Maar zo voelt het niet. De
vrouw naast je heeft te veel parfum op, de
derde cellist kijkt verdwaasd in de verte en
ergens piept er een rubberen schoenzool
over het parket. Het hier en nu speelt zijn
eigen onvolkomen symfonie, luider soms
dan de ‘heilige’ symfonie op scène.
‘Vergeleken met Beethoven is al de rest
banaal’, beweerde musicoloog en dirigent
Jan Caeyers stellig in De afspraak. En hop:
mijn luistervrees scheert hoge toppen. Nog
maar eens ‘De Negende’? Mijn oren willen
het liefst van al in mijn handen schuilen.
‘Beethoven is een idee’, zei Caeyers dan
weer in de zaterdagkrant. ‘Bij Beethoven is
niets gratuit, alles heeft een absolute
geladenheid.’ Mijn oren hyperventileren in
angstige overdrive. Want wie kan in
godsnaam zoveel heiligheid horen? Echt
horen?
Voor een muziekjournalist is luistervrees niet bepaald een troef, zeker
niet tijdens een jaar vol Beethoven-marathons – heldendom lokt nu
eenmaal heldendaden uit. Maar af en toe werkt vrees ook verhelderend.

Misschien vertelt ze ons iets over hoe we vandaag naar onze meesterwerken
uit het verleden luisteren: als versteende eeuwigheid, iets wat ons overstijgt.
En misschien net daardoor ons wel buitensluit. Want worden we nog wel
echt uitgenodigd om te luisteren naar al die geniale meesterwerken? Of
wordt van ons verwacht dat we bij voorbaat, voor de eerste noten al, het
hoofd buigen voor dé beste componist uit onze canon?
‘Fuck de canon, fuck Beethoven,’ toeteren mijn oren, bevangen door
baldadige bevrijdingsdrift. Ze kijken alvast uit naar de show van Stokman &
Vos die hilarisch cabaret puurt uit de Beethoven-mythe. Of naar het project
Wir Irren van Ictus: een speelse oefening rondom Beethovens laatste
compositie. ‘We vergissen ons allen, maar iedereen vergist zich anders’,
luidt de tekst ervan. Een mooi motto, lijkt me, voor ieder die Beethoven –
zonder luistervrees – wil herdenken.
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In de buurt
Mechelen

Lunalia organiseert ‘hoogste Beethoven
concertʼ in Sint-Romboutstoren
Wannes Vansina | 17 februari 2020 | 15u27

David Legreve
© Festivaldirecteur Jelle Dierickx

Het Festival van Vlaanderen Mechelen pakt uit met het ‘Hoogste Beethoven
concertʼ in de Sint-Romboutstoren. Het gratis concert moet de Mechelaars in
de sfeer brengen voor festival Lunalia.
De derde editie van Lunalia vindt plaats van 25 april tot 10 mei. Bij wijze van
voorsmaakje doet het stemmenfestival op dinsdag 10 maart een poging om het
thema ‘Beethoven op de maanʼ waar te maken met een concert boven in de
toren.
Zangeressen Liesbeth Devos, Astrid Stockman en accordeonist Stijn Bettens
brengen er ‘Ta Ta Ta Taaa!ʼ: vocaal werk van de beroemde componist, om ook
de zotte, volkse, alledaagse kant van een genie te tonen.

Door deze unieke locatie wordt ook meteen de Mechelse grootvader van
Ludwig Van Beethoven geëerd, die als zanger aan de SintRomboutskathedraal verbonden was.
Na afloop kunnen kunnen bezoekers bovenop de toren genieten van het
verbluffende uitzicht bij volle maan. Schrijf je voor 4 maart in via
mechelen@festival.be. Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer over
Lunalia
Ludwig Van Beethoven
kunst, cultuur en entertainment
muziek
kunst en entertainment
muziekoptred
klassieke muziek
muziekgenre
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Nog een paar weken te gaan en dan nestelt
Beethoven zich in Mechelen, een beetje

SPONSORS

thuiskomen. Jelle Dierickx, artistiek directeur
van het Festival van Vlaanderen Mechelen is een
man die kunst in al zijn facetten cultiveert. Nu
alom de 250ste geboorteverjaardag van
Beethoven gevierd wordt, wil hij de minder
belichte facetten van Beethoven naar voor
brengen.
Hij zet een scherpe bril op en durft tegengas geven.
Altijd wordt de dove, getormenteerde man naar voor
geschoven, het is of enkel zijn laatste
strijkkwartetten en symfonieën van belang zijn. Maar
Beethoven werd pas op latere leeftijd doof.
Daarvoor was hij een normale, gezonde man die van
het leven hield. Het zwaarmoedige dat men op zijn
persoon gekleefd heeft was zeker niet van
toepassing in de beginjaren van zijn werk als
componist. Dat men Beethoven tot mythische
proporties herleid heeft is ook een beetje de schuld
van zijn biograaf Anton Schindler. Daarom is het zo
verfrissend dat er dit jaar een paar vrouwelijke
biografen, zoals Christine Haikle, een meer menselijk
beeld van Beethoven schetsen, niet de
vergoddelijkte.
-Hoe wil Jelle Dierickx Beethoven dan wel aan het
publiek voorstellen?
Niet zo geforceerd. We zeggen ook niet dat hij
minder groot is. Maar we willen gewoon heel wat
onderbelichte dingen naar voor brengen, zowel in
zijn persoon als in zijn werk. Daarom zetten we zijn
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vocale werk in the picture, of werk dat gelinkt is aan
theater, waar de stem ook van belang is. Dat zijn
aspecten die heel zwaar ondergewaardeerd zijn in al
de vieringen en verschrikkelijke marathons waarin
alle pianoconcerten, alle strijkkwartetten en alle
symfonieën aan bod komen, terwijl zijn vocale werk
bijna volledig genegeerd wordt. Dat is an sich
bijzonder fascinerend.
-Heeft u pareltjes gevonden die nog niet of amper
zijn uitgevoerd?
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dat zijn de meest uitgevoerde van zijn bewerkingen
van volksliederen. Hij heeft meer dan 150
volksliederen geschreven die amper worden

11/02/2020
|
Concerten,
Evenement
en,
Recensies

uitgevoerd. We verwerken ook verschillende van zijn
canons in het festival die zelfs in zijn verzameld werk
niet worden opgenomen. Dat zien ze dan als een fait
divers, maar je leert er heel veel over ‘de mens’
Beethoven. Hij schreef die werkjes voor vrienden of
in een speciale context. Ook het Bundeslied op tekst
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van J. W. von Goethe staat geprogrammeerd.
-U zoekt eigenlijk de grootheid in het kleine.
Ja, en dat wordt volledig genegeerd net alsof

11/02/2020
| Cd's,
Recensies

Beethoven enkel groot kan zijn in de massale,
lyrische symfonieën of de Missa Solemnis. Terwijl de
briljantste compositie, althans voor mij ‘An die ferne
Geliebte, op.98’ is, één van de centrale werken in het
oeuvre van Beethoven.
-U zet in verschillende concerten het werk van
Beethoven in associatie met hedendaags werk.
Heel bewust. Je viert een componist die nieuw wou
zijn, zijn tijd vooruit was. Dan moet je zo’n
kunstenaar niet retrospectief behandelen. Hij zou
daar ook niet mee gevleid zijn. Het is net alsof men
in zijn tijd enkel werk van Palestrina of Orlandus
Lassus zou gebracht hebben, wat compleet
ondenkbaar was. Wij zijn het aan hem verschuldigd
om nieuwe zaken te introduceren. Dat is ook te zien
in ons campagnebeeld, een speels en pittig design.
-Het is een dynamisch evenwicht waarin je de
vrijheid moet opzoeken om verandering teweeg te
brengen.
Precies. Ik vind het ook interessant hoe verschillende
stijlen samen een onverwachte harmonie kunnen
aangaan. In het festival zijn ook twee sterke vrouwen
aanwezig: Nora Fischer en Evi Filippou. Ze
positioneren zich juist tegen die mannelijke kracht
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in. Vrouwen met een interessant en vol leven. We
leven in een tijd waarin de sterke vrouw prominent
aanwezig is. In een tijd dat dit mogelijk is moet je dat
ook mogelijk maken. Dat zijn ook twee dames die
improviseren, makers én uitvoerders zijn. Tijdens het
Openingsconcert is het is allemaal werk van
Beethoven, behalve het midden. Maar daar wil ik
niet te veel over vertellen want dan verklap ik het
geheim. Dat is een zwart gat…, het universum van
Beethoven. Maar een zwart gat is niet negatief. Daar
komt heel veel energie uit. Het is ook heel bewust
een dame die daar zal spelen.
-Voelt u zich niet een klein beetje gefrustreerd. In
Duitsland gooit men astronomische bedragen tegen
de viering van Beethoven. U moet het met heel veel
minder doen. Maakt de beperking u tegelijk
creatiever?
Dat is eﬀectief zo en dat geldt voor heel wat
aspecten in Vlaanderen. Mijn mantra is iedere
maandagochtend: “In de beperking toont zich de
meester.” (hartelijke lach). We doen heel veel met
minder middelen. Zijn er veel creatiever mee. Dat is
positief, maar in deze tijden moeten we oppassen te
doen alsof dit evident is. Op een bepaald moment is
de rek er uit en is de creativiteit ook op. Als je geen
kruit hebt om te schieten, kun je ook niet meer
schieten! Je moet nog altijd iets hebben om uw
wapen te laden. Met de bescheiden middelen mag
LUNALIA met opgeheven hoofd naast de vele andere
evenementen staan in dit Beethovenjaar.
-Heeft u al kunnen aftasten hoe het publiek uw
aanpak de voorbije jaren heeft gevaloriseerd?
Het wordt geapprecieerd. Er komt een heel nieuw
publiek. Heel wat mensen uit Mechelen en
omstreken die het Festival van Vlaanderen/Mechelen
niet meer in hun blikveld hadden, zien we nu terug
én jonge mensen. Er is nog nooit zoveel publiek
geweest als nu, nog nooit! In de voorbije honderd
jaren heeft het publiek zich exponentieel vergroot.

Toch wordt er continu gezeurd dat er te weinig
publiek is, of dat het publiek veroudert. Nog zo’n
cliché: dat het publiek veroudert is dubbel onwaar!
Dat beweren is ook denigrerend naar een ouder
publiek toe. Een jonger publiek komt naar andere
dingen, maar de oudere mensen zijn binnen alle
grote maatschappijen de wijzen geweest. En wij
zouden dat slecht vinden! Het zijn juist oudere
mensen die de diepte van veel van die klassieke
muziek begrijpen.
-Een zekere maturiteit?
Precies. Nu ik zelf wat ouder wordt en wat
levenservaring heb opgedaan begin ik pas in te zien
en te begrijpen welke rijkdom er in klassieke muziek
schuilt. Ik kan zaken analyseren en er theorieën aan
ophangen, maar nu voel ik veel dieper wat er
eigenlijk wordt bedoeld. Beethoven kan in zijn
humoristisch werk heel diep gaan. Met humor kan
men veel zeggen, zelfs in de moeilijkste momenten
kan humor overbruggen.
-U heeft een superbe zangeres kunnen strikken.
Mevrouw Nora Fischer. Ze stond al lang op mijn
verlanglijst. Ik ben ontzettend blij dat het nu eindelijk
gelukt is. Ze stond onlangs op de Berliner Festspiele
waar ze nieuw werk van Johen Driessen heeft
gecreëerd speciaal voor haar geschreven.
Momenteel zit ze in Los Angeles in The Walt Disney
Hall.
-Een dergelijke coryfee komt naar Mechelen, daar
hangt een serieus prijskaartje aan. Zet ze een stapje
terug qua gage?
De prijs is iets bescheidener. Je merkt dat er een
nieuwe generatie aan zet is.
-Performers en zangers leggen een zekere
ﬂexibiliteit aan de dag.

Het gaat in de toekomst niet meer werken om te
zeggen: wij hebben een grote ster uit Amerika of
Japan overgevlogen. Wij moeten bescheidener
worden. We moeten ook trots zijn op het talent van
hier. Ook de kunstenaars kunnen niet blijven meer
en meer gage vragen. Op een bepaald moment is
ook daar de rek uit. De motivatie van veel
muzikanten en zangers draait er niet om een ster te
worden of veel geld te scheppen, maar om muziek te
maken, om het hart van het publiek te beroeren. Dat
zijn de kunstenaars die ik zoek. Die echt en
waarachtig te zijn.
-Artiesten met zelfreﬂectie en empathie.
Eigenschappen waar ook emotionele intelligentie
uit spreekt.
Mensen die de vraag stellen waarom doe ik wat ik
aan het doen ben, en hoe vertel ik mijn verhaal op
de best mogelijke manier naar een publiek toe.
-Vinden die mensen elkaar ook niet door die
bepaalde mindset?
Inderdaad en dat zie je doorheen de hele
geschiedenis. Het is zo mooi als je de muziek- en de
kunstgeschiedenis tout court bekijkt, dan zie je dat
die mensen elkaar automatisch vinden. Dat gebeurt
nu ook.
-Wat zijn de highlights van LUNALIA 2020?
Dat is altijd de moeilijkste vraag. Als organisator heb
ik alle respect voor het diverse smaakpalet van het
publiek. Het is onmogelijk om alles van LUNALIA
goed te vinden, mocht dat wel zo zijn dan ben je
schizofreen. Dat geldt ook voor mijzelf, ik
programmeer niet enkel wat ik goed vind.
-Verschillende structuren en stijlen. We kunnen
LUNALIA misschien best omschrijven als een
kleuren- en smaakparadijs voor groot en klein.

Ja, maar het moet puur en waarachtig zijn. Het
openingsconcert is mijn troetelkindje, daar werk ik
heel lang aan. Moest ik de kracht hebben dan
maakte ik alleen zo’n dingen. Hoe vertel je aan de
hand van muziek een verhaal waardoor de mensen
als ze naar buiten gaan iets meedragen, bewust of
niet, dat is iets anders.
-De verschillende disciplines moeten elkaar
versterken, empoweren.
Eén plus, één, moet drie zijn. Je brengt veel mooie
mensen samen. De muzikanten zijn allemaal
speciaal en op en top vaklui. Dan maak je een
dramaturgie die helemaal klopt. Het duurt heel lang
voor alle stukjes op hun plaats vallen. Het geheel
wordt geregisseerd door Maja Jantar.
-Er is niet alleen de compositie, maar ook de
samenhang, de intentie.
Hoe de ideeën in elke cel razen en erop wachten
losgelaten te worden. Het mooiste compliment komt
altijd van de mensen van de kerk O.-L.-V.-over-deDijle die elk jaar weer opnieuw zeggen: onze kerk
hebben we op een heel andere manier leren
kennen. Nergens kun je het Elegischer Gesang horen
zoals Beethoven het geschreven heeft. Niet zoals het
vaak uitgevoerd wordt. Maar zoals hij het eﬀectief
geschreven heeft. En voor zover ik weet zijn wij ook
de enigen die het Bundeslied brengen.
Het Bundeslied in het Openingsconcert is ook een
bewuste en ﬁlosoﬁsche keuze. We doen niet mee
met de hype rond de 9de Symfonie van Beethoven
omdat die zo gebanaliseerd wordt. De ware kracht
van dat werk gaat teloor. Ze zouden die Symfonie
moeten beschermen! Het wordt gereduceerd tot
‘Alle Menschen werden Brüder’, wat politiek gezien
handig is, want je verlegd het naar de toekomst. In
het Bundeslied staat ”Wij zijn nú broeders en
zusters”. Zeker in onze tijd waarin veel mensen
problemen hebben zou het al veel oplossen

moesten we nú broeders en zusters zijn, niet in de
toekomst! Wat ze negeren bij de 9de Symfonie, ja
‘alle Menschen werden Brüder’, maar wat is de
voorwaarde? Als er vreugde is! Dáár precies moet de
politiek en de maatschappij voor zorgen, dat de
mensen vreugde hebben in hun leven. Op dit
moment wordt in heel de wereld de 9de Symfonie
door de meest briljante muzikanten uitgevoerd. Wij
moeten geen zwakke versie brengen, maar doen
waar wij sterk in zijn: de kleine pareltjes tot leven
brengen.
-De concerten vinden meestal plaats op unieke
locaties. Het patrimonium van Mechelen wordt met
trots getoond én er is ook een link met de
grootvader van Beethoven.
Waar we niet omheen konden dit jaar is de SintKatelijnekerk. Dat was de kerk van de familie van
Beethoven, waar grootvader Beethoven gedoopt is.
Dat is de belangrijkste nieuwe locatie. Verder nog
het Predikheren, kunstencentrum nona, de kapel
van het Diocesaan Pastoraal Centrum en natuurlijk
al die andere mooie locaties waar we vroeger al te
gast waren. Het publiek leert de stad op een andere
en intensere manier kennen en hopelijk ook de
prachtige vocale muziek van Beethoven.
WAT: Festival van Vlaanderen Mechelen / Lunalia:
‘Beethoven naar de maan’
WIE: gesprek met Jelle Dierickx
WAAR & WANNEER: 25 april t/m 10 mei,
meerdere locaties in Mechelen
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„Lunalia“-Festival:
Den Mythos auf
den Mond schießen
Das „Lunalia“-Festival im flämischen Mechelen
nähert sich dem Jubilar des Jahres aus unge
wöhnlicher Perspektive. Von R e gi n e M ü l l e r

L

udwig van Beethoven
wurde bekanntlich in Bonn
geboren. Aber der Name
„van Beethoven“ klingt irgendwie nicht wirklich nach Rheinland? Richtig, denn die van-Beethovens, genauer der Großvater des
späteren Komponisten stammte
aus dem flämischen Mechelen, einer Stadt zwischen Brüssel und
Antwerpen mit heute knapp 86.000
Einwohnern. Dieser Großvater, der
auch Ludwig hieß, war der erste Berufsmusiker in der Familie Beethoven, er war Sänger und später Hofkapellmeister in Bonn. Es liegt also
nahe, dass die flämische Stadt sich
auf ihren berühmten Enkel nun auf
ganz eigene Weise besinnt. Denn
tatsächlich hat die Musik, die den
Namen Beethoven weltberühmt
machte, genau in der Stadt an der

Dyle ihren Ursprung. Darüber hinaus gibt es in Mechelen noch immer einige besondere Orte, die eine
direkte Verbindung zu Großvater
Beethoven haben: das Koraalhuis,
die St. Rumbold-Kathedrale und die
Katharinenkirche.
„Beethoven op de Maan“ – „Beethoven auf dem Mond“ lautet das
etwas skurril klingende Motto des
Festivals, das sich vorgenommen
hat „Beethoven auf den Mond zu
schießen, um ihm eine Chance zu
geben, sich von dem Mythos zu erholen, der von ihm entstanden ist“.
Wobei man wissen muss, dass der
Mond seinen Ursprung in einer alten Mechelener Sage hat und auch
beim Festivalnamen Pate stand.
Das Festival konzentriert sich
mit 22 Konzerten und 16 ExtraOff-Konzerten programmatisch auf

Auch wenn der
gleichnamige Enkel
des Mecheler Ludwig van Beethoven
(o.) das Programm
bestimmt, wird es
wieder ein vokalverliebt-poetischer
Reigen werden
(Eröffnungskonzert
2019, u.)

einen Aspekt von Beethovens Werk,
der häufig unterbelichtet bleibt,
nämlich seine Vokalmusik: Lieder,
Chorwerke, Kanons, Bearbeitungen
von Volksliedern und Kompositionen, die mit dem Tanz und dem
Theater verbunden sind.
Zum Festival-Start (25.4.) gibt
es schon nachmittags zehn Konzerte zum Einstimmen, auf dem
Programm des abendlichen Eröffnungskonzerts stehen der „Elegische Gesang“, das selten gespielte
„Bundeslied“ und „Drei Equali“ für
vier Posaunen, allesamt Raritäten,
die sonst kaum zu hören sind. Beethovens Liedschaffen geht der Tenor
Reinoud van Mechelen mit seinem
Ensemble „a nocte temporis“ nach.
Ausgangspunkt ist der Liederzyklus
„An die ferne Geliebte“, ergänzt um
Beethovens Bearbeitungen schottischer Volkslieder. (26.4.) Einen
experimentellen Leckerbissen verspricht das Ensemble „Aka Moon“,
das sich Beethovens op. 111 widmet. An der Spitze von Aka Moon
steht der Saxofonist Fabrizio Cassol,
der für bahnbrechende Tanz-Kreationen von Alain Platel wie etwa
„V.S.P.R.S.“ nach Claudio Monteverdis Marienvesper und „Pitié“ nach
Johann Sebastian Bachs MatthäusPassion bewiesen hat, wie kühn
und dabei aufschlussreich man mit
den Heiligtümern des Klassik-Kanons verfahren kann (26.4.).
Außerdem gibt es viel Kammermusik, eine Live-Musik-Performance des fabelhaften Ictus-Ensembles zu Ana Torfs’ Filmfeature
„Zyklus von Kleinigkeiten“ über
Beethoven von 1998 (28.4.), eine
Musiktheaterproduktion von Goethes „Egmont“ mit Beethovens
Schauspielmusik (7.5. und 9.5.),
und im Abschlusskonzert spielt der
große Jos van Immerseel auf historischem Tasteninstrument ein reines
Beethovenprogramm,
darunter
auch endlich das, worauf man beim
Thema Mond nur gewartet hat: die
berühmte
„Mondscheinsonate“
(10.5.).
Festival van Vlaanderen Mechelen
„Lunalia“
25.April bis 10. Mai: „Beethoven op
de Maan“
lunalia.be
Ticket: +32 (0)15 29 76 53
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Intiem concert op hoge hoogte: Beethoven in de SintRomboutstoren
Ludwig van Beethoven zou dit jaar zijn 250e verjaardag gevierd hebben. Zijn werken
zijn daarom een heel jaar lang in verschillende steden te horen. Onze ploeg ging
vanavond luisteren naar het hoogste Beethovenconcert ooit, in de SintRomboutstoren in Mechelen, waar sopranen Astrid Stokman en Liesbeth Devos zijn
oeuvre brengen met een Vlaamse toets.
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Festival van Vlaanderen Mechelen annuleert
LUNALIA 2020
Els Dalemans | 23 maart 2020 | 12u08

David Legreve
© Festivaldirecteur Jelle Dierickx bij de presentatie van Lunalia in
het Beethovenjaar 2020.

Het Festival van Vlaanderen Mechelen annuleert LUNALIA 2020 naar
aanleiding van de coronacrisis. “Ons voorjaarsfestival zou normaal gezien van
25 april tot 10 mei de Dijlestad inpalmen. Maar ieders gezondheid komt nu op
de eerste plaats” klinkt het.
“Samen met onze partners - Kunstencentrum nona, Cultuurcentrum Mechelen
en Filmhuis Mechelen- hebben we beslist om LUNALIA 2020, met als thema
‘Beethoven op de maanʼ, te schrappen. We bekijken de optie om in het najaar
toch nog een Beethovenhappening te organiseren, maar het is nu nog te vroeg
om hier heel concreet over te zijn”, zegt directeur Jelle Dierickx.

‘Musica Divinaʼ
“We zullen in de loop van de komende dagen rechtstreeks contact opnemen
met alle tickethouders, via mail of telefoon. Tegelijk bekijken we, in overleg met
de betrokken artiesten, of we in een later stadium één of meerdere artistieke
acties voor dit publiek kunnen aanbieden. Ondertussen bereiden we ook volop
ons najaarsfestival ‘Musica Divinaʼ voor, dat van 18 september tot 4 oktober
plaatsvindt in de Kempen.”
Meer over
Musica Divina
kunst, cultuur en entertainment
kunst en entertainment
muziek
Cultuurcentrum Mechelen
Filmhuis Mechelen
Beethoven op de maan
Kempen
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Met corona besmette fotograaf is weer thuis en aan de beterhand na
opname in UZ Gent
Bekijk meer video's
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Mechelse Beethovenjaar valt in het
water
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Zo gaat het eraan toe in het triagecentrum
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Mechelse bakker bezorgt zieken gratis
ontbijt
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200 wagens geﬂitst in Heist-op-den-Berg

Het Mechelse voorjaarsfestival Lunalia gaat niet door. Normaal zouden de
Mechelaars in april en mei terechtkunnen op verschillende locaties voor
concerten en ﬁlmvoorstellingen over Beethoven. Het festival viert Beethovens
250ste verjaardag, maar die valt nu in het water.
Een grote klap voor de
SOCIAAL
organisatie en de artiesten, maar die kijken al
vooruit.
Politie
deelt waarschuwing uit en PV voor
negeren coronamaatregelen
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Strengere straf in beroep voor dodelijke straatrace. Politie moet ingrijpen in
Willebroek omdat corona-maatregelen niet worden nageleefd. Mechelse festival
Lunalia, in het teken van Beethoven, geannuleerd.
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Politie deelt waarschuwing uit en PV voor
negeren coronamaatregelen
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