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MORENAS, GITANAS    Anoniem (XVII eeuw)

DORMI, DEH, DORMI    Anoniem (XVII eeuw)

BERGAMASCA     Anoniem (XVII eeuw)

ENAMORADITO ESTÁ    Carlos Subias (ca. 1650)

NINNA AL SANTO BAMBIN GIESÙ  Anoniem (XVII eeuw)

CHACONA     Anoniem (XVII eeuw)

EL BLANDO SUSURRO    Sebastián Durón (1660 - 1716)

STAVA IN ROZZA CAPPANELLA   Anoniem (XVII eeuw)

PASACALLE     Anoniem (XVII eeuw)

DORMI, O NINNO    Cristoforo Caresana (ca. 1640 - 1709)
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El blando susurro
Spaanse en Italiaanse wiegeliedjes 
uit de 17de eeuw

Als er een vocaal genre is dat overal ter wereld voorkomt, is het wel het slaaplied. 
Van de liedjes die de ouders voor hun kinderen zingen voor het slapengaan tot de 
gesublimeerde versie ervan zoals bijvoorbeeld het Wiegelied van Johannes Brahms. 
Het zijn liedjes die troosten, die de angst voor het onbekende willen wegnemen en 
die de wereld van de slaap op een meestal positieve manier aankondigen.
La Galaniá heeft een paar van de mooiste slaapliedjes uit het Spanje en Italië van de 
17de eeuw verzameld. Ze wisselen die af met instrumentale muziek uit dezelfde tijd.

Van de meeste composities zijn de componisten en auteurs onbekend. Orozio 
dell’ Arpa is wellicht auteur van één van de teksten en van dit programma zijn drie 
componisten gekend: Sebastian Durón, Cristoforo Carsana en Carlos Subias. De 
meest klinkende naam van dit trio is Durón. Samen met Antonio de Literes is hij één 
van de befaamdste componisten voor theatermuziek uit die tijd. Men spreekt in dit 
geval van zarzuela’s, niet van opera’s. Als lid van de Capilla Real componeerde hij 
echter ook missen, motetten en villancico’s.

Opvallend is dat meerdere van de in het programma opgenomen wiegeliederen 
een reflectie zijn op baby Jezus, op de geboorte en de figuur van het kind van God. 
De teksten zijn daardoor niet altijd bij een eerste beluistering te doorgronden. 
Ninna nanna al bambin Giesù bijvoorbeeld is duidelijk een zoet slaaplied, maar 
verwijst tegelijkertijd naar de kruisiging en het lijden dat Jezus nog te wachten staat. 
Zoals vele andere slaapliederen ook vaak een donker aspect verwerken om de nacht 
als het ware te bezweren. Maar soms is zoet ook gewoon zoet, zoals in Dormi, deh, 
dormi: Slaap, gouden kindje, schat van de hemel.

Jelle Dierickx



Anoniem 
A la aurora más bella
(Estribillo)
A la aurora más bella
que al cándido armiño le presta el lucir,
Serafines alados, venid a aplaudir,
pues siendo de gracia la concha más 
pura,
el nácar divino llegó a concebir.
Venid, venid,
y en métrico y dulce acento sutil
su gracia y su dicha celebrad, aplaudid,
¡llegad, venid!

(Coplas)
1. Del sol en el alcázar
de celeste zénit
toda de gracia el ave
tiene asiento feliz.

2. Obsequios la tributan
por más bella Judith
pues del dragón soberbio
supo hallar la cerviz.

3. A mucha dicha tiene
el bello Serafín
por Reyna del imperio
el besar su chapín.

(Refrein)
Gevleugelde Serafijnen, kom naar de 
allerschoonste dageraad
die glans verleent aan het witte hermelijn,
en juich haar toe; omdat zij door de 
genade de zuiverste schelp is heeft zij het 
goddelijk parelmoer mogen ontvangen.
Kom, kom, en bezing in de maat en met 
zoete akkoorden haar lieftalligheid en haar 
geluk, juich haar toe, kom, kom!

(Coplas)
Bij de zon, in de vesting
van de hemel,
heeft zij die vol van genade is
haar gelukkige woonplaats.

Men bewijst haar eer
omdat zij de mooiste Judith is, 
want zij wist de nek te vinden
van de hoogmoedige draak.

De schone Serafijn
acht het een groot geluk
dat hij de voeten van de Koningin 
van het rijk mag kussen.

Liedteksten



Anoniem 
Ninna nanna al 
bambin Giesù
Ninna Nanna, dormi figlio,
dormi amore, figlio dormi.

Con quel pianto e 
quella voce
brami ohimè, 
brami la croce,
hor ch’è tempo di 
dormire
dormi figlio e non 
vagire,
verra il tempo del dolore,
dormi amore.

Quella bocca pien di miele
Brama latte, aceto e fiele.
Hor ch’è tempo di dormire
Verrà il tempo del patire,
Verrà il tempo del dolore,
Dormi, amore.

Altri pecca, e tu ne piangi,
E la vita in morte cangi,
E ne godi nel dolore.
Per dar vita al peccatore.
Complirai questo desìo,
Dormi, Dio.

Slaap, kindje, slaap, m’n zoontje
slaap, mijn schat, slaap, m’n zoontje

Met deze tranen en
met deze stem
verlang jij, ach,
naar het kruis.
Nu is het tijd
om te slapen.
Slaap m’n zoontje
en huil niet,
de tijd van lijden zal komen,
slaap, m’n lief. 

Die mond vol honing
verlangt naar melk, azijn en gal.
Nu is het tijd om te slapen,
de tijd van lijden zal komen
de tijd van smart zal komen,
slaap, m’n lief.

Anderen zondigen en jij weent 
en verruilt het leven voor de dood
en jij ontleent vreugde aan het lijden,
om de zondaar het leven te schenken.
Je zult dit verlangen volbrengen,
Slaap, God.



Anoniem 
Morena, gitanas
(Estribillo)
Morenas, gitanas,
hermosas, trigueñas,
del Dios que ha nacido,
cantemos grandezas.
Cantemos airosas,
bailemos en rueda,
cantemos, que el niño
que nace de perlas
también es trigueño,
las pajas lo muestran.
Cantemos airosas,
bailemos en rueda,
más ande la rueda,
que el niño se alegra.

(Coplas)
El niño entre pajas,
misterios encierra,
del trigo del cielo
sembrado en la tierra.
Más ande la rueda,
que el niño se alegra.

Cubierto de escarchas
su cuerpo es emblema,
de darnos su sangre
de nieve cubierta.
Más ande la rueda,
que el niño se alegra.

Enigma es la nieve,
del día en que vean
disfraces que sólo
la fe los penetra.
Más ande la rueda,
que el niño se alegra.

(Refrein)
Brunettes, mooie zigeunerinnen
met licht getinte huid,
laten wij de majesteit bezingen
van God die geboren is.
Laten wij vrolijke liederen zingen
en rondedansen maken,
laten wij zingen dat het kind
dat uit paarlen geboren is
ook lichtbruin van huid is,
in het stro zie je dat duidelijk.
Laten wij vrolijke liederen zingen
en rondedansen maken,
hoe sneller de rondedans gaat,
des te meer verheugt het kind zich.

(Coplas)
Het kind dat in het stro ligt,
herbergt de mysteries
van het hemelse graan
dat op de aarde gezaaid is.
Hoe sneller de rondedans gaat,
des te meer verheugt het kind zich.

Zijn met rijp bedekte lijfje
is het zinnebeeld van het
met sneeuw bedekte bloed
dat hij ons schenkt.
Hoe sneller de rondedans gaat
des te meer verheugt het kind zich.

De sneeuw is het mysterie
van de dag waarop zij gedaanten zien
die alleen het geloof
kan doorgronden.
Hoe sneller de rondedans gaat
des te meer verheugt het kind zich.



Anoniem 
Dormi, deh, dormi
Dormi, deh dormi, dormi, dormi,
Vago bambino, fanciul divino
Bel pargoletto, gratiosetto
Fanciullo d’oro del Ciel tesoro.

Dormi deh dormi, dormi, dormi
Fior di vaghezza, sol di bellezza
Gioia del Core, nido d’amore
Ò festa, ò riso del Paradiso.

Dormi deh dormi, dormi, dormi
E voi in tanto fermate al quanto
Aure loquaci, onde fugaci
L’ali tremant, i piè nuotanti.

Dormi deh dormi, dormi, dormi,
Tacete ò venti, aure frementi
Ne strida il lido, ne s’oda il grido
Di mossa fronda, di torbid’onda.

Dormi deh dormi, dormi, dormi,
Ne voi intanto, sciogliete il canto,
Di selve amene, vaghe sirene
Ne susurrando l’Api svagando.

Dormi deh dormi, dormi, dormi
Vadan à i fiori di bei colori
Ch’ogni lieve, lieve romore
Desta al fanciullo innamorato il core.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap
Lief kindje, goddelijk kind,
Mooi kereltje, schattig
Gouden kindje, schat van de hemel.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap
Bloem van lieflijkheid, zon van schoonheid,
vreugde van het hart, liefdesnest,
o, feest, o lach van het paradijs.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap
En houden jullie je intussen een beetje stil,
Spraakzieke briesjes, rusteloze golven,
Met jullie trillende vleugels en natte voeten.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap,
Zwijg stil, o winden, trillende briesjes,
Laat de kust niet tekeergaan, laat niet het 
geritsel horen van een bewegende wilg of van 
een woeste golf.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap,
En intussen mogen jullie, bevallige sirenen van 
De verkwikkende bossen, jullie gezang aan-
heffen en de rondzwervende bijen mogen 
zoemen.

Slaap, och, slaap toch, slaap, slaap,
Ze gaan naar de mooi gekleurde bloemen
Want elk zacht en licht geluid
Wekt liefde op in het hart van het kind.



Carlos Subias 
Enamoradito está
Enamoradito está
mi amante galán,
ay, ay, ay,
en la prisiones de amor,
por darme libertad.
Pues en una fineza,
la cual prisión le trae
porque le ha dicho a su Padre
por mí quiere pagar,
siendo sus hierros mis hierros,
a su son quiero bailar.

Encarceladito está
mi amante galán,
mas quién librarle podrá,
que yo temo que esta carcel
la vida le ha de costar.

Encarceladito está
mi amante galán,
ay, en la prisiones de amor,
ay, por darme libertad.

Mijn mooie jonge
geliefde is verliefd,
ay, ay, ay,
gevangen in de liefde
om mij vrijheid te schenken.
En tot welk een fijnzinnigheid
voert dit gevangen zijn;
hij heeft zijn Vader immers gezegd
dat hij voor mij wil boeten,
zijn ketenen zijn mijn ketenen,
op die muziek wil ik dansen.

Gevangen is 
mijn mooie geliefde,
maar wie zou hem kunnen bevrijden?
ik vrees dat deze gevangenis
hem het leven gaat kosten.

Gevangen is 
mijn mooie geliefde,
ay, in de gevangenis van de liefde,
ay, om mij vrij te maken.

(Coplas)
1. Dulcísimo dueño mío, que hoy en la prisión estáis,
siendo así que salen todos por Pascua de Navidad.

2. Vos, que alcalde del mundo, que esa prisión pagáis
en corales al salir, pero en perlas al entrar.

(Coplas)
Mijn geliefde meester, zit nu gevangen,
en daarom moeten allen erop uit gaan
om het feest van de geboorte te vieren.

U, de koning der wereld, betaalt
deze gevangenis met koraalrood bij het 
verlaten, maar met paarlen bij het 
binnentreden.



Anoniem 
Ninna al santo bambin Giesú
Figlio dormi, dormi figlio,
bello figlio mio vermiglio,
core caro della mamma,
del mio petto dolce fiamma.
Dormi figlio, mio vermiglio,
fai la ninna, ninna, na.

Mio bambino piccinino,
fai la ninna, ninna na,
figlio ninna la ninna nanna
Car’e dolc’è mio rossino.
Dormi figlio, mio vermiglio,
fai la ninna, ninna, na.

Dolce sonno ed’a mortali
Raddolcisci tutt’i mali
Batti l’ali, e vola al ciglio
Di quest’unico mio figlio.
Dormi figlio, mio vermiglio,
fai la ninna, ninna, na.

Slaap kindje, slaap zoontje,
mijn mooie blozende kindje,
lief hartje van je moeder,
zoete vlam van mijn hart.
Slaap, kindje, slaap m’n blozend kind,
slaap kindje, slaap.

Mijn lieve kleintje,
slaap, slaap maar,
slaap kindje, slaap.
Lief en zoet is mijn roodharig kindje. 
Slaap, kindje, slaap m’n blozend kind,
slaap kindje, slaap.

Zoete slaap, jij verzacht het leed
van alle stervelingen,
sla je vleugels uit en vlieg naar de 
oogwimpers van mijn enigst kind.
Slaap, kindje, slaap m’n blozend kind,
slaap kindje, slaap.

3. Y porque en este contrato han dicho que renunciáis,
privilegio de hidalguía de vuestro antiguo solar.

Al son de vuestras prisiones vengo a cantar, ay, ay.
Enamoradito está mi amante galán.

En ze hebben gezegd dat u afziet van deze 
overeenkomst; het adellijk voorrecht van uw 
oude geboortehuis.

Op de muziek van uw gevangenschap kom 
ik zingen, ay, ay
Verliefd is mijn mooie geliefde.



Sebastián Durón 
El blando susurro
(Estribillo)
Quedito, airecito,
no vengas, no vengas,
que Amor se ha dormido
porque le ha vencido
su misma fineza.

(Coplas)
1. El blando susurro
las hojas no muevan,
guardándola el sueño
que, aunque duerme, vela.
2. Las flores su nácar
detenido tengan,
haciendo al silencio
que parlero sea.

3. Cristal condensado
las aguas parescan,
y paren su curso,
su orgullo detenga.

(Refrein)
Stop, steek niet op, kom niet,
zacht briesje,
want de Liefde is in slaap gevallen,
overmand 
door zijn eigen fijnzinnigheid.

(Coplas)
Laat de zachte fluistering
de bladeren niet bewegen,
anders zou die de slaap verstoren
van degene die waakt hoewel zij slaapt.
Laat de bloemen hun paarlemoer
gevangenhouden,
anders zou de stilte nog
praatziek lijken.

Laat het water van de rivieren op vast
kristal lijken, en laten ze hun stromen tot 
stilstand brengen en laten ze hun 
trots bedwingen.

Ecco il sonno figlio amato
Che gia tanto hai desiato
Dormi dormi pargoletto
Dormi figlio mio diletto
Dormi figlio, caro amato,
fai la ninna, ninna, na.

Vieni presto, sonno, vieni
su li lumi suoi sereni
vieni homai che giace al letto
vieni pur hor, che t’aspetto.
Dormi figlio, mio diletto,
fai la ninna, ninna, na.

Daar is, geliefd kind, de slaap 
waar je zo naar verlangde.
Slaap, slaap, kleintje,
slaap, m’n liefste kindje,
slaap kind, zo bemind,
Slaap kindje, slaap.

Kom snel, slaap, kom
over zijn heldere oogjes,
kom nu hij in zijn bedje ligt,
kom echt nu, ik wacht op je.
Slaap kindje, mijn lief,
slaap kindje, slaap.



Anoniem 
Stava in rozza capanella
Stava in rozza Capanella,
la felice Verginella,
e mirand’il suo bel sole
gli dicea queste parole:
Dormi dormi, figlio dormi
Fà la ninna, ninna na.

Dormi figlio tenerello
dormi figlio vago e bello.
Chiudi, chiudi i lumi santi
le due stelle fiammeggianti.

Dormi dolce Giesù mio
dormi figlio, sposo, e Dio
dormi dormi nel mio seno:
Duro letto è paglia, e fieno.

Luce belle, stelle amate
questo core innamorate
luci belle, se dormite
questo core incenerite.

Puppillette benedette
sù dormite vezzosette
ecco dorme il Dio d’amore,
dorme l’occhi, e veglia il core.

Sù correte, sù volate,
angiolini, che tardate?
fate fate in dolce canto
cari vezzi al Pupo santo.

Ecco stende le mannine,
e le braccia tenerine
copri copri ò Rè del Cielo
che t’offende il freddo, e’l gelo.

Figlio siete tutto amore:
figlio sete tutto ardore
come non incenerite
questo sen dove dormite?

Ze verbleef in een eenvoudige hut,
de gelukkige Maagd,
en haar mooie zon aankijkend
zei ze dit tegen hem:
Slaap, slaap, zoontje, slaap
slaap, kindje, slaap.

Slaap, kindeke teer,
slaap kindje, zo mooi en zoet,
sluit je heilige ogen,
je twee vlammende sterren.

Slaap, mijn zoete Jezus,
slaap, zoon, gemaal en God.
slaap aan mijn borst,
hard is het bed van stro en hooi.

Mooie ogen, geliefde sterren,
jullie maken dit hart verliefd,
mooie ogen, als jullie slapen
doen jullie mijn hart ontvlammen.

Gezegende oogjes,
toe, slaap toch gracieus,
kijk, de God der liefde slaapt,
zijn ogen slapen, zijn hart waakt.

Toe, ren, vlieg
engeltjes, waarom dralen jullie?
geef met zoete zang liefdevolle knuffels 
aan het heilige kind.

Kijk, het strekt zijn handjes uit
en zijn tedere armen,
dek je toe, bedek je, o koning der 
hemel; kou en ijs belagen je.

Kind, je bent één en al liefde,
kind, je bent één en al vurigheid,
je kunt niet anders dan deze borst, 
waaraan je slaapt, in vuur en vlam 
zetten.



Cristoforo Caresana 
Dormi, ò ninno
Dormi, ò ninno, dormi, ò core
chiudi gl’occhi al canto mio.
Dorme l’uomo e veglia Dio
per amor non dorme amore

Sebastián Durón 
Vaya pues rompiendo el aire
(Estribillo)
Vaya pues rompiendo el aire
la jacarilla de garbo
que como nacida viene
a la noche por lo guapo,
a la salud del Rey niño
que al hielo está tiritando, ¡ay!
Silencio, atención, aplauso,
ay, Jesús, que de risa me caigo
y hasta el sol está tiritando.
No chisten, callen,
silencio, atención, aplauso.

(Coplas)
1. Jácara va de lo bravo
de ese jayán formidable
que pegará fuego al mundo
el día que se enojare,
ese que hace creer
que hoy es el día que nace,
cuando sabemos que tiene
tanta edad como su padre.

Slaap, kindje, slaap, mijn hartje,
doe je oogjes toe, terwijl ik zing.
De mens slaapt, en God waakt,
uit liefde slaapt mijn liefste niet. 

(Refrein)
Doorklief dan de lucht,
schoon liedeke
dat zo dapper door de lucht zweeft
ter ere van het Koningskind
dat bibbert van de kou, ay.
Stilte, aandacht, applaus,
ay, Jezus, ik val om van het lachen,
en hij bibbert tot de zon verschijnt.
Geen grappen, zwijg,
stilte, aandacht, applaus.

(Coplas)

Liedeke, zing van deze dappere,
van die geweldige reus
die de wereld in vuur en vlam zal zetten
op de dag dat hij in toorn zal ontsteken,
hij die doet geloven
dat hij vandaag geboren is
terwijl wij weten dat hij
even oud is als zijn vader.



2. Su madre es una señora
de prendas muy singulares,
y hace a todos confesar
que es mucho más que su madre.
Esposa es de un carpintero,
hombre de fama admirable
y aún por eso tiene
un barreno semejante.

3. ¡Por Dios! Que todos le adoren
y procuren imitarle, que yo,
aunque le amo y venero,
le temo, así Dios me salve,
que de cuanto hay en el mundo
el niño quiere apropiarse
y es que dice que es el dueño
de agua, fuego, tierra y aire.

Vertaling uit het Spaans met dank aan Barbara Grimm en Marianne Lambregts
Vertaling uit het Italiaans  met dank aan Marjolein Van Zuylen

Zijn moeder is een dame
met wonderbaarlijke eigenschappen,
en hij doet eenieder bekennen
dat zij veel meer is dan zijn moeder.
Zij is de echtgenote van een timmerman;
een man van bewonderenswaardig aanzien,
en alleen al daarom bezit hij
een grote trots.

Om Godswil, laat allen hem aanbidden
en proberen hem na te volgen, want
hoewel ik hem liefheb en aanbid,
vrees ik hem ook, moge de Heer mij dus 
bijstaan, want het Kind wil zich meester 
maken van alles wat er maar op aarde is
en het zegt dat het meester is over
water, vuur, aarde en lucht.



Biografieën
Raquel Andueza

De Spaanse sopraan Raquel Andueza begon haar muzikale opleiding op 
zesjarige leeftijd. Na een professionele zangopleiding in haar thuisstad 
Pamplona studeerde ze aan de Guildhall School of Music and Drama in 
Londen, en specialiseerde ze zich in het barokrepertoire. Als soliste werkt 
Andueza regelmatig samen met ensembles als L’Arpeggiata, B’Rock, Or-
questa Barroca de Sevilla en het Conductus Ensemble. In 2003 werd ze lid 
van het vocaal kwartet La Colombina onder leiding van Josep Cabré. Met 
de theorbespeler Jesús Fernández Baena richtte ze in 2010 haar eigen en-
semble La Galanía op, waarme ze vier succesvolle cd’s opnam op haar eigen 
platenlabel Anima e Corpo.
Haar cd Yo soy la locura ontving in 2011 de Festclásica 2011 prijs, uitgereikt 
door de Spanish Association of Classical Music Festivals. Andueza concer-
teerde in nagenoeg alle Europese hoofdsteden, New York en Hong Kong, 
met ensembles onder leiding van onder meer William Christie, Christina 
Pluhar, Sir Colin Davis en Fabio Biondi. Als docente wordt Raquel Andueza 
regelmatig uitgenodigd door het Teatro Real in Madrid en de universiteiten 
van Yale, Burgos, Bogota, Madrid en Panama City. In 2016 was ze reeds 
voice in residence 2016 van Festival van Vlaanderen Mechelen.

La Galanía 

In 2010 werd het Spaanse ensemble La Galanía opgericht door sopraan 
Raquel Andueza en theorbespeler Jesús Fernández Baena, vanuit de wens 
om barokmuziek op een historisch geïnformeerde manier uit te voeren. 
De bezetting van het ensemble varieert naargelang het repertoire van 
drie tot twintig muzikanten, die allen ervaring opdeden in ensembles als 
L’Arpeggiata, Hespèrion XXI en the Orchestra of the Age of Enlightenment. 
Inmiddels trad La Galanía op in de voornaamste Europese zalen en op de 
grootste festivals, waaronder The National Auditorium in Madrid, Kulturca-
sino in Bern, het Berliner Konzerthaus, AMUZ, het MAFestival in Brugge en 
het Aranjuez Festival. Sinds zijn oprichting nam het ensemble vier cd’s op, 
die internationaal op veel bijval konden rekenen.



Heilig Hartkerk

De kerk ontstond in 1913 door giften en leningen van de parochianen en 
financiële steun van de eerste pastoor E.H. Kinnaer. In 1916 en 1921 werd 
het bedehuis vergroot tot een neogotische zaalkerk. In 1936 werd de kerk 
uitgebreid met een kruisbeuk. Het bepleisterde en beschilderde interieur 
met houten lambrisering en houten spitstongewelf creëert een uitzonder-
lijke akoestiek in deze kerk. De Heilig-Hartkerk beschikt over neogotisch 
meubilair en 19de eeuwse gepolychromeerde houten beelden van Heilige 
Antonius Abt, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië en Heilige 
Rochus.



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



Ontdek AMUZ

Kammenstraat 81,  
Antwerpen 
www.amuz.be 

AMUZ, dat is muziek in een historisch kader. De historische uitvoeringspraktijk 
doet klassieke muziek sprankelen in AMUZ tijdens een verrassende reeks 
seizoensconcerten en het zomerfestival Laus Polyphoniae.

Ontdek onze concerten





O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
or

se
l  

T 
+

32
 3

 3
40

 1
7 

11
  

in
fo

@
va

nr
oe

y.
pr

o 
 w

w
w

.v
an

ro
ey

.p
ro

M
en

se
n 

m
ak

en
 

he
t 

ve
rs

ch
il.

 
Sa

m
en

 
m

et
 

o
nz

e 
ho

nd
er

d
en

 
b

o
uw

sp
ec

ia
lis

te
n 

re
al

is
er

en
 

w
ij 

b
o

uw
p

ro
je

ct
en

 in
 d

iv
er

se
 s

ec
to

re
n,

 v
an

 w
o

ni
ng

b
o

uw
, k

an
to

re
n,

 s
ch

o
le

n 
en

 v
er

zo
rg

in
g

si
ns

te
lli

ng
en

 

to
t 

in
fr

as
tr

uc
tu

ur
, i

nd
us

tr
ie

b
o

uw
 e

n 
m

ili
eu

b
o

uw
. E

rv
ar

en
 e

n 
g

ed
re

ve
n 

m
ed

ew
er

ke
rs

 b
ew

ak
en

 e
n 

b
eg

el
ei

d
en

 z
o

rg
vu

ld
ig

 e
lk

e 
fa

se
 v

an
 h

et
 b

o
uw

p
ro

ce
s,

 v
an

af
 d

e 
st

ar
t 

to
t 

en
 m

et
 d

e 
o

p
le

ve
ri

ng
. 

O
nz

e 
aa

np
ak

? 
W

ij 
lu

is
te

re
n 

en
 d

en
ke

n 
m

et
 u

 m
ee

, i
n 

o
p

en
he

id
, e

er
lij

kh
ei

d
 e

n 
ve

rt
ro

uw
en

. 

w
w

w
.v

an
ro

ey
.p

ro

O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
o

rs
el

  
T 

+
32

 3
 3

40
 1

7 
11

  
F 

+
32

 3
 3

40
 1

8 
99

  
in

fo
@

va
nr

o
ey

.p
ro

VA
N

 R
O

EY
 A

D
V 

A4
.in

dd
   

1
26

/0
1/

15
   

16
:2

4



COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen Kempen vzw 
met dank aan sponsor IOK 
en mediasponsor Klara

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Onder-den-Toren 12
2800 Mechelen

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.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen 
Kempen vzw
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel-Zichem,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 

POESIA DIVINA

SPONSORS

PARTNERS




