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VR 20 SEPTEMBER 2019 – 20:00

ABDIJ AVERBODE

Capella de la Torre
o.l.v. Katharina Bäuml

Soundscape Da Vinci

Ter gelegenheid van het Da Vinci-jaar
publiceerde het vermaarde ensemble Capella de
la Torre een cd omtrent de muziek en klanken
die gangbaar waren in het Italië en Frankrijk
van rond 1500, de leefwereld van Leonardo da
Vinci. Deze soundscape schildert zijn leerjaren
in Firenze, zijn experimenten met machines en
zijn jaren aan het hof van Milaan. Maar ook Het
laatste Avondmaal en de Mona Lisa dienen als
inspiratiebronnen. Dat alles met de unieke sound
die Katharina Bäuml uit haar ensemble weet te
toveren.
To mark the occasion of the Da Vinci anniversary
year, the renowned Capella de la Torre ensemble
has released a CD of the music and sounds
heard in Italy and France in about 1500: the
world in which Leonardo da Vinci lived. This
soundscape evokes his time as an apprentice in
Florence, his experiments with machines and the
years he spent at court in Milan. The Last Supper
and the Mona Lisa are also sources of inspiration.
Imagine all this combined with the unique
sound that Katharina Bäuml conjures from her
ensemble.

ABDIJENWEEKEND
PROGRAMMA

De levensstadia van Leonardo
da Vinci in klank. Met muziek
van o.a. Heinrich Isaak,
Bartolomeo Tromboncino,
Claude de Sermisy
en Josquin Desprez.
BEZETTING

Capella de la Torre
o.l.v. Katharina Bäuml
IN SAMENWERKING MET

vzw Averbodium
ADRES

Abdij Averbode
Herseltsebaan 2
Averbode (Scherpenheuvel)
TICKETS

€ 22 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie.
Om 18u30 geeft Jelle Dierickx
in het abtskwartier van de
abdij een gratis lezing omtrent
Leonardo da Vinci en de
muziek.

ZA 21 SEPTEMBER 2019 – 19:30

ABDIJ TONGERLO

Currende

o.l.v. Erik Van Nevel

Ave Maris Stella
Ave Josquin & Co

Het deels aan Da Vinci toegeschreven befaamde
portret van een musicus zou best wel eens
de afbeelding kunnen zijn van tijdsgenoot en
collega-genie Josquin Des Prez. Werk van deze
Vlaamse polyfonist mag dan ook niet ontbreken
in een festival gewijdt aan de Klank van Da Vinci.
Niemand minder dan Erik Van Nevel en de
musici van Currende nemen de krachtige Missa
Ave Maris Stella van Des Prez als uitgangspunt
om de prachtige kerk van de abdij van Tongerlo
te doen stralen.
The famous portrait of a musician that is often
attributed to Da Vinci might as well be a picture
of another genius of his era, Josquin Des Prez.
So a festival dedicated to the Sound of Da Vinci
would not be complete without work by the
Flemish polyphonist. None other than Erik Van
Nevel and the musicians of the Currende ensemble will give a performance of Des Prez’ powerful
Missa Ave Maris Stella that is fit to make the
magnificent Tongerlo Abbey shine.

ABDIJENWEEKEND
Dagprogramma op de
volgende pagina
PROGRAMMA

Muziek van Josquin Des Prez,
Alexander Agricola,
Orlandus Lassus e.a.
BEZETTING

Currende o.l.v. Erik Van Nevel
IN SAMENWERKING MET

Gemeente Westerlo
Norbertijnenabdij Tongerlo
ADRES

Abdij van Tongerlo
Geneinde 1
Westerlo
TICKETS

Tickets: € 22 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie

ABDIJENWEEKEND - ZA 21 SEPTEMBER 2019

Abdij van Tongerlo: Dagprogramma
15:00 – 16:00 & 16:00 - 17:00 BEZOEK AAN HET DA VINCI MUSEUM EN
CONCERT MET DE VIOLA ORGANISTA

In het Da Vinci Museum kan u de oudste
replica van Het Laatste Avondmaal van
Leonardo Da Vinci bewonderen. Het schilderij
was vanzelfsprekend het uitgangspunt van
deze editie van Musica Divina. Pater Ivo,
curator van het Da Vinci museum, geeft tekst
en uitleg bij dit bijzondere werk. Eén uniek
instrument mag ook niet ontbreken in een festival omtrent de klank van Da
Vinci. De meester zelf vond verschillende instrumenten uit waarvan er eentje
herbouwd werd, de viola organista. Het is de combinatie van een toets- en
een strijkinstrument dat in theorie een volledige batterij viola da gamba’s
kan vervangen. Het instrument werd opnieuw geconstrueerd door Slawomir
Zubrycki en hij brengt het exclusief tot klinken tijdens Musica Divina. Hij
speelt onder andere de compositie die te zien is op het schilderij Portret
van een musicus dat aan Da Vinci toegeschreven wordt.
Tickets: € 10

17:30 – 18:00 VESPERS

Als de dag ten einde loopt, breekt in de abdijen de tijd aan van
dankzegging voor alles wat God die dag gegeven heeft. Dit avondgebed
is in de eerste plaats een gebed van het hele kerkvolk en daarom worden
vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen. Deel dit
moment van bezinning met de bewoners van de abdij.
Gratis, geen inschrijving vereist.
17:30 – 19:00 ABDIJMAALTIJD IN TORENHOF

Net tegenover de abdij van Tongerlo ligt het restaurant Torenhof. Kom
samen gezellig genieten van een abdijboterham met een salade, een drank
naar keuze en een koffie of thee.
Tickets: € 14,5

ABDIJENWEEKEND - ZO 22 SEPTEMBER 2019

Abdij van Postel: Dagprogramma
16:30- 17:30 GELEID BEZOEK:
DE BOEKENWERELD VAN DE ABDIJ VAN POSTEL

Leonardo da Vinci was steeds op zoek naar nieuwe boeken waarmee
hij zijn drang naar kennis kon stillen. Hij zou zich in Postel goed in zijn
vel voelen. De bibliotheek van de norbertijnenabdij in Postel bevat
immers een schat aan bijzondere boeken: handschriften, incunabelen en
uitzonderlijke drukken. Abt Rombout Colibrant stelt in het begin van de
17de eeuw de kern van de huidige verzameling samen. In de loop van
de 19de en de 20ste eeuw wordt de collectie uitgebreid. Het vernieuwde
bezoekerscentrum in de abdijbibliotheek toont de mooiste exemplaren
uit de verzameling. Manuscripten, wiegedrukken uit de vijftiende eeuw,
atlassen en prachtige religieuze en wetenschappelijke werken uit de 16de
tot de 18de eeuw brengen de geschiedenis van de boekillustratie tot leven.
18:00 – 18:30 VESPERS

Als de dag ten einde loopt, breekt in de abdijen de tijd aan van
dankzegging voor alles wat God die dag gegeven heeft. Vaak worden voor
dit avondgebed de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen.
Deel dit moment van bezinning met de bewoners van de abdij.
Gratis, geen inschrijving vereist.
18:00 – 19:30 SUGGESTIE: MAALTIJD IN GASTHOF DE BEIAARD

Geniet van een echt streekgerecht met abdijproducten in een klassiekrustiek ingerichte taverne of bij goed weer op het ruime terras. Tip: de
maaltijd kan gecombineerd worden met een echte “Postel van ’t vat”.
Gelieve zelf te reserveren via Gasthof De Beiaard (T. 014 37 73 50)
EXTRA: APERITIEFCONCERT ITALIAN CONNECTION 11:00 > 12:00

Wenst u meer Italiaanse muziek te horen? Kom dan op 22 september naar
het aperitiefconcert van Oxalys Ensemble in Schouwburg Rex om 11u.
Organisatie: ‘t Getouw, Cultuurcentrum Mol.
Meer info en tickets: www.getouw.be
(start ticketverkoop vanaf 24 mei 2019)
Locatie: schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol

ZO 22 SEPTEMBER 2019 – 20:00

ABDIJ POSTEL

So el ençina
De Madonna’s
van Da Vinci

Het befaamde schilderij Madonna in de grot
van Leonardo da Vinci is deel van een groter
altaarstuk. Links en rechts staan engelen die de
moeder van Christus eren met muziek. Het duo
So el ençina neemt de rol van deze engelen op
zich tijdens Musica Divina. Uitgaande van de
wondermooie Madonna’s die Da Vinci schiep,
bezingen ze op een poëtische wijze de Moeder
van Christus, de Maagd, de Vrouw, de Bloem,
het Pure en het Verzorgende. Eén ding is zeker:
het wordt een concert met een warme gloed.
Leonardo da Vinci’s famous painting of the Virgin
of the Rocks is part of a larger altarpiece. To the
left and right are angels praising the mother of
Christ with music. The duo So el ençina takes
on the role of these angels at Musica Divina.
Inspired by Da Vinci’s gorgeous paintings of the
Virgin Mary, they bring a poetic tribute to the
Mother of Christ, the Virgin, the Woman, the
Flower, the Pure and the Nurturer. One thing is
certain: this will be a concert with a warm glow.

ABDIJENWEEKEND
Dagprogramma op de
vorige pagina
PROGRAMMA

Reina del Cielo, met muziek
van o.a. Josquin Desprez,
Jacques Arcadelt
en Adrian Willaert
BEZETTING

Luciana Cueto, mezzosopraan
Sarah Ridy, harp
IN SAMENWERKING MET

Gemeente Mol
Abdij van Postel
CC ’t Getouw
ADRES

Abdij van Postel
Abdijlaan 28, Mol
TICKETS

€ 20 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie

VR 27 SEPTEMBER 2019 – 20:15

TURNHOUT

Doulce Mémoire
o.l.v. Denis Raisin Dadre

De geheime muziek
van Da Vinci

Het Louvre pronkt in het najaar 2019 met een
overzichtstentoonstelling omtrent het werk van
Leonardo da Vinci. Het befaamde ensemble
Doulce Mémoire werd gevraagd om het
muzikale luik in te vullen. Na Parijs komen ze hun
creatie exclusief ook in Turnhout presenteren.
Centraal staat hun zoektocht naar de ´geheime
muziek´ van Da Vinci. Dit aan de hand van
composities van onder andere Tinctoris, Agricola
en Isaac. Natuurlijk mag ook de lira da braccio
niet ontbreken, het instrument dat Da Vinci zelf
bespeelde. De klank van Leonardo da Vinci!
A retrospective of Leonardo da Vinci’s work will
take pride of place at the Louvre in the autumn
of 2019. The famous ensemble Doulce Mémoire
has been asked to provide the music for the
exhibition. After Paris, they will give an exclusive performance of their creation in Turnhout.
The focus is on their search for Da Vinci’s ‘secret
music’, with compositions by Tinctoris, Agricola,
Isaac and others. Of course the concert would
not be complete without the lira da braccio, the
instrument that Da Vinci himself played. Experience the sound of Leonardo da Vinci!

PROGRAMMA

De geheime muziek
van Da Vinci
BEZETTING

Clara Coutouly, sopraan
Matthieu Le Levreur, bariton
Pascale Boque, luit
Baptiste Romain,
lira da braccio
Bérengère Sardin,
renaissanceharp
Denis Raisin Dadre, fluiten
en muzikale leiding
IN SAMENWERKING MET

De Warande
Stad Turnhout
ADRES

Sint-Pieterskerk
Grote Markt 80
Turnhout
TICKETS

€ 22 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie
Opname door

ZA 28 SEPTEMBER 2019 – 20:00

HERENTALS

Ratas del viejo Mundo
o.l.v. Floris De Rycker

Bâtard

Da Vinci als vrijbuiter

Leonardo da Vinci kleurde buiten de lijntjes.
Het ensemble Ratas del viejo Mundo gaat op
zoek naar de penseelstreken die het kader
verlaten. Met Italiaans en Frans repertoire uit
de late middeleeuwen en vroege renaissance
laten ze Leonardo als vrijbuiter tot leven
komen. Een buitengewoon man die zelf op
onderzoek uittrekt zonder veel te geven om de
heersende tradities van de tijd. In Bâtard wordt
net zo onconventioneel instrumentale muziek,
traditionals en polyfonie gecombineerd tot een
muzikale reis van jewelste.
Leonardo da Vinci certainly did not paint by
numbers. The ensemble Ratas del viejo Mundo
goes in search of original brush strokes. With Italian and French repertoire from the late Middle
Ages and Early Renaissance, they paint a picture
of Leonardo as a free spirit. An extraordinary
man who conducted his own research without
much regard for the prevalent traditions of his
time. Bâtard is a combination of instrumental
music, traditionals and polyphony that is every
bit as unconventional as the man himself. The
result is a breathtaking musical ride.

PROGRAMMA

Met muziek van
Gilles Binchois,
Adriaan Willaert,
Jacob Arcadelt
BEZETTING

Michaela Riener, sopraan
Soetkin Baptist, alt
Indre Jurgeleviciute,
stem & kankles
Tomàs Maxé, bas
Salomé Gasselin,
viola da gamba
Floris De Rycker,
luiten & cister
IN SAMENWERKING MET

CC ’t Schaliken
Stad Herentals
ADRES

Sint-Waldetrudiskerk
Kerkstraat 11
Herentals
TICKETS

€ 20 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie

ZA 28 SEPTEMBER 2019 - 17:00

HERENTALS

Poesia
Divina
Live
Festival van Vlaanderen Kempen organiseert samen met het Poëziecentrum
en CC `t Schaliken de derde editie van Poesia Divina. Negen dichters
schrijven een nieuwe psalm uitgaande van het motto De klank van Da
Vinci. De gezongen gebeden komen tijdens deze editie van de dichters
Delphine Lecompte, Bart Stouten, Paul Demets, Charles Ducal, Gaea
Schoeters, Maarten Inghels, Moya De Feyter, Els Moors en Lisette Ma
Neza. Kom tijdens Poesia Divina Live luisteren naar de dichters die hun
gloednieuwe psalm voordragen.
ENG – In partnership with the Poetry Centre and ’t Schaliken Cultural

Centre, Festival of Flanders Kempen is organising the third edition of Poesia
Divina. Nine poets have written a new psalm based on the motto The
Sound of Da Vinci. This year’s sung prayers come from the poets Delphine
Lecompte, Bart Stouten, Paul Demets, Charles Ducal, Gaea Schoeters,
Maarten Inghels, Moya De Feyter, Els Moors and Lisette Ma Neza. Come
and listen to the poets reading their brand new psalms at Poesia Divina
Live.
ADRES

Sint-Catharinakerk
Begijnenstraat 19,
Herentals
TICKETS

Gratis
Gelieve u in te schrijven via Kempen@festival.be

ZO 29 SEPTEMBER 2019 – 20:00

HEIST-OP-DEN-BERG

VocaMe
Honderd chansons
en ballades

Mezzosopraan Sigrid Hausen betoverde met
haar ensemble VocaMe al wereldwijd publiek
met concerten rond componistes als Kassia
en Hildegard von Bingen. Christine de Pizan
schreef zelf geen muziek, maar bouwde wel
een professionele literaire carrière uit in het
14de eeuwse Parijs. Zij was een ‘Leonarda’ een
eeuw voordat Leonardo da Vinci zijn scheppend
genie op de wereld zou loslaten. Ze was net als
de renaissancemeester een autodidact. VocaMe
neemt haar Cent Ballades en andere geschriften
als uitgangspunt voor een betoverend concert.

PROGRAMMA

Mezzo-soprano Sigrid Hausen and her ensemble
VocaMe have mesmerised audiences all over
the world with concerts focusing on female
composers such as Kassia and Hildegard von
Bingen. Christine de Pizan did not write any
music, but she did carve out a professional
literary career for herself in 14th century Paris.
She was a ‘Leonarda’ in her own right a century
before Leonardo da Vinci unleashed his creative
genius on the world. Like the Renaissance
master, she was a self-taught scholar. VocaMe will
take her Cent Ballades and other works as the
starting point for an enchanting concert.

ADRES

Chansons en ballades op
teksten van Christine de Pizan
BEZETTING

Sigrid Hausen
Petra Noskaiova
Gerlinde Sämann
Michael Popp
IN SAMENWERKING MET

CC Zwaneberg
Gemeente Heist-op-den-Berg
Heilig-Hartkerk
Mechelsesteenweg 22
Heist-op-den-Berg
TICKETS

€ 20 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie
		

DO 03 OKTOBER 2019 – 20:15

LIER

Constantinople
o.l.v. Kiya Tabassian
feat. Marco Beasley

In het spoor van Da Vinci

De Galatabrug over de Bosporus in het
huidige Istanbul kent iedereen. Maar het had
ook een brug van Leonardo da Vinci kunnen
zijn. Zijn ontwerp voor de toenmalige sultan
van Constantinopel is nooit gerealiseerd. De
schetsen bleven wel bewaard en zij inspireerden
Kiya Tabassian, artistiek leider van het befaamde
Canadese ensemble Constantinople, tot het
samenstellen van muziek van Oost en West ten
tijde van Da Vinci. Muzikale bouwmeester aan de
zijde van het ensemble is Marco Beasley die het
Italië van Da Vinci weer tot leven zingt.

PROGRAMMA

Everyone has heard of Galata Bridge over the
Bosporus in Istanbul. In fact it could have been
a bridge designed by Leonardo da Vinci if the
design he made for the Sultan of Constantinople
had been put into practice. Although that never
happened, his sketches have been preserved.
They have inspired Kiya Tabassian, the artistic
director of the famous Canadian ensemble
Constantinople, to compile Eastern and Western
music from Da Vinci’s time. The ensemble’s
musical master builder is Marco Beasley, who will
sing Da Vinci’s Italy back to life.

Begijnhofkerk
Begijnhofstraat
Lier

In het spoor van Da Vinci
BEZETTING

Constantinople
o.l.v. Kiya Tabassian
Marco Beasley, zang
IN SAMENWERKING MET

Stad Lier
Liers Cultuurcentrum
Pro Musica vzw
ADRES

TICKETS

€ 22 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie

VR 04 OKTOBER 2019 – 20:15

GEEL

Constantinople
o.l.v. Kiya Tabassian
feat. Marco Beasley

In het spoor van Da Vinci

De Galatabrug over de Bosporus in het
huidige Istanbul kent iedereen. Maar het had
ook een brug van Leonardo da Vinci kunnen
zijn. Zijn ontwerp voor de toenmalige sultan
van Constantinopel is nooit gerealiseerd. De
schetsen bleven wel bewaard en zij inspireerden
Kiya Tabassian, artistiek leider van het befaamde
Canadese ensemble Constantinople, tot het
samenstellen van muziek van Oost en West ten
tijde van Da Vinci. Muzikale bouwmeester aan de
zijde van het ensemble is Marco Beasley die het
Italië van Da Vinci weer tot leven zingt.
Everyone has heard of Galata Bridge over the
Bosporus in Istanbul. In fact it could have been
a bridge designed by Leonardo da Vinci if the
design he made for the Sultan of Constantinople
had been put into practice. Although that never
happened, his sketches have been preserved.
They have inspired Kiya Tabassian, the artistic
director of the famous Canadian ensemble
Constantinople, to compile Eastern and Western
music from Da Vinci’s time. The ensemble’s
musical master builder is Marco Beasley, who
will sing Da Vinci’s Italy back to life.

PROGRAMMA

In het spoor van Da Vinci
BEZETTING

Constantinople
o.l.v. Kiya Tabassian
Marco Beasley, zang
IN SAMENWERKING MET

CC De Werft
Stad Geel
ADRES

Sint-Amandskerk
Markt
Geel
TICKETS

€ 22 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie

ZA 05 OKTOBER 2019 – 20:00

HOOGSTRATEN

RedHerring
o.l.v. Patrick Denecker

Canzoni Italiani

Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa sollecita.
Dit is één van de raadsels die Leonardo da Vinci
in één van zijn vele notitieboeken neerschreef.
Via het namenspel van noten schrijft hij over het
mysterie van de liefde en dat is het uitgangspunt
van de Canzoni Italiani, de Italiaanse liederen die
te berde gebracht worden tijdens Musica Divina.
Tenor Jan Van Elsacker en RedHerring schrijven
Italia met de A van Amore.
Amore sola mi fa remirare, la sol mi fa sollecita.
This is one of the riddles that Leonardo da Vinci
wrote in one of his many notebooks. He writes
about the mystery of love by hiding names in
musical notes. This was the source of inspiration
for the Canzoni Italiani, the Italian songs we
will hear at Musica Divina. The tenor Jan Van
Elsacker and RedHerring spell Italia with an A for
Amore.

PROGRAMMA

Liederen van o.a.
C. Monteverdi,
G. Caccini,
G.F. Sances en
S. Landi.
BEZETTING

RedHerring
o.l.v. Patrick Denecker
IN SAMENWERKING MET

Stad Hoogstraten
ADRES

Begijnhofkerk
Begijnhof 39
Hoogstraten
TICKETS

€ 20 (-26: € 10)
Incl. inleiding en receptie
Opname door

Vlaamse abdijen en begijnhoven
Norbertijnenabdijen
De Norbertijnenorde wordt in 1121 gesticht door de Heilige Norbertus in
Noord-Franse Prémontré, waardoor ze ook wel premonstratenzers worden
genoemd. Ze krijgen daarnaast ook de bijnaam ‘witheren’ dankzij hun witte
habijt. Naast de Bijbel en de Christelijke tradities, volgen de norbertijnen de
regel van kerkvader Sint-Augustinus. Liefde en gemeenschapsvorming staan
centraal. De orde richt zich dus niet enkel op het contemplatieve leven,
maar zoekt naar eenheid tussen gebed, gemeenschapsleven en pastorale
inzet. De norbertijnen houden zich vanaf het begin dan ook sterk bezig met
zielenzorg en onderricht. De Heilige Norbertus sticht zelf verschillende van
de Belgische norbertijnenabdijen, zoals die in Antwerpen en Grimbergen.
Daarnaast vragen lokale heersers aan andere ordeleden om abdijen op te
richten op hun grondgebied. Hierdoor is de orde al vanaf het midden van
de 12de eeuw wijdverspreid in de Lage Landen. De verdere geschiedenis
van de orde is heel woelig. Vooral tijdens de Franse overheersing krijgen
de norbertijnen het zwaar. Pas na de Belgische onafhankelijkheid kunnen
er in onze gebieden een aantal abdijen het kloosterleven weer hervatten.
Vandaag zijn er in België nog 7 norbertijnenabdijen, waarvan er drie in de
Kempen liggen.

Begijnhoven
Omstreeks de 11de eeuw ontstaan er religieuze bewegingen die willen
terugkeren naar de oorsprong van het Christelijke geloof en zich afkeren van de decadentie van de geestelijkheid. In die context staan in de
Lage Landen de eerste begijnen op: gelovige vrouwen die willen leven in
eenvoud en kuisheid. De beweging krijgt in de 13de eeuw bijstand van
vooraanstaande vrouwen, zoals de gravinnen Johanna en Margaretha van
Vlaanderen. Zij stichten begijnhoven in onder andere Gent, Kortrijk en
Rijsel. Deze ommuurde nederzettingen zijn typisch voor de Lage Landen.
Begijnen kunnen, anders dan vrouwen in gesloten kloosterorden, hun persoonlijke vrijheid bewaren. Ze behouden hun persoonlijke bezittingen en,
aangezien hun eed slechts tijdelijk is, kunnen ze ten allen tijde terugkeren
naar het wereldse leven. In de 14de eeuw worden de begijnen steeds vaker
beschuldigd van ketterij, waardoor ze genoodzaakt zijn zich te verbinden
met kloosterlingen of priesters. In de Noordelijke Nederlanden verdwijnen

de meeste gemeenschappen na de Reformatie. In Vlaanderen kent de begijnenbeweging echter nog verschillende bloeiperiodes, onder andere in de
15de en de 17de eeuw. Vanaf de 19de eeuw gaat het bergafwaarts met de
beweging. Het laatste Vlaamse begijntje sterft in 2013: het einde van een
800-jarige traditie.

Onze locaties
Abdij van Postel
De abdij van Postel – gelegen op het
kruispunt van destijds belangrijke wegen
– wordt begin 12de eeuw door de
norbertijnenabdij van Floreffe gesticht.
Naast het pionierswerk van de ontginning
van de streek is er de opvang van de
reizigers, waarmee het klooster een
uitstekende faam als Godshuis verwerft.
In 1610 groeit Postel uit tot een onafhankelijke abdij, met de steun van
de bisschop Maes van ’s-Hertogenbosch en de landvoogden Albrecht en
Isabella. In 1797 bereikt de Franse revolutie de abdij: de kloosterlingen
worden verdreven en alle goederen worden aangeslagen. Na een halve
eeuw is er de heropstart in 1847. Er volgt een moeizame, geduldige
restauratie met in de 20ste eeuw de realisatie van een stevige boerderij.
Daar is de befaamde Postelkaas ontstaan, erkend als streekproduct en erg
gegeerd in zijn variëteiten. Die lekkere producten worden aangeboden in
de abdijwinkel, naast de nog grotere variëteit van de abdij-kruidenteelt,
verwerkt in het abdijlabo. Steeds beschikbaar is de welgekende zuivere
ginseng… Het befaamde Postel-abdijbier, eveneens teloor gegaan bij de
Franse Revolutie, wordt met zijn varianten gebrouwen bij Alken-Maes n.v.
te Alken.

Abdij van Averbode
De norbertijnenabdij van Averbode wordt in 1134 gesticht op initiatief van
Arnold II, graaf van Loon. Het is oorspronkelijk een dubbelklooster, waarin
zowel mannen als vrouwen leefden. In het begin van de 13de eeuw wordt
de abdij definitief ‘ontdubbeld’ en verhuizen de zusters naar Keizerbos.
Doorheen de eeuwen kent de abdij heel wat beproevingen: plunderin-

gen, branden, de pest,… Na de Franse
revolutie wordt ze zelfs verkocht, maar
in het begin van de 19e eeuw kopen de
broeders de abdij terug. Het kloosterleven wordt hervat en de abdij wordt de
spil van heel wat activiteiten, zoals missiewerk, onderwijs en een uitgeverij.

Abdij van Tongerlo
Op verzoek van heer Giselbert vestigen omstreeks 1130 enkele norbertijnen
uit Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo. Naast haar landbouwactiviteiten en actieve armenzorg, ontwikkelt de abdij een uitgebreid mecenaat
op de fronten van kunst, cultuur en wetenschap. Sinds 1545 is de abdij in
het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica
van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal
van het klooster Santa Maria delle Grazie
te Milaan. Omdat het originele fresco in
de loop der tijden zó geleden heeft, dat
er van de oorspronkelijke schoonheid
niet veel meer overblijft, is dit ‘Laatste
Avondmaal’ des te waardevoller geworden. In 1796 wordt de abdij door de Franse Revolutie opgeheven en moet
de kloostergemeenschap noodgedwongen in ballingschap. De abdijgoederen worden verkocht. Omstreeks 1840 hernemen een zes-tal jonge medebroeders het religieuze leven in de vernielde abdij van Tongerlo. In 1929
vernielt een hevige brand het merendeel van de gebouwen. De jongste
broeders vinden een onderkomen in de abdij van Leffe en helpen met de
heroprichting van deze Waalse norbertijnenabdij. Van 1995 tot 1999 werd
de abdijkerk grondig gerestaureerd en mocht ze weer schitteren in haar
oorspronkelijke neo-gotische toestand. Sinds 2003 wordt het beeld van het
Kind Jezus van Praag in de abdijkerk vereerd en sinds 2015 van een eigen
stemmige kapel verzien met mooie glasramen.

Begijnhofkerk van Hoogstraten
Het begijnhof van Hoogstraten ontstaat in 1380 als een infirmerie met
een kapel en kerkhof. Tot aan het uitbreken van de Tachtigjarige oorlog in
1567 kent het begijnhof een gestadige groei. De nadelige gevolgen van

de oorlog laten ook het begijnhof niet
onberoerd, zodat er in 1604 nog slechts
twee begijnen overblijven. In de tweede
helft van de eeuw kent het begijnhof
echter een grote bloeiperiode. Er moeten
woningen worden bijgebouwd en men
begint met de bouw van een nieuwe kerk,
toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en de heilige Begga.

Begijnhofkerk van Lier
Het Lierse begijnhof ontstaat in 1258
en groeit uit tot een typisch 13e-eeuws
stratenbegijnhof met 11 straten en 162
huisjes. Naarmate het aantal begijntjes
toeneemt, ontstaan er verschillende
sociale instellingen, zoals een infirmerie
en een armentafel. In 1664 start de bouw
van een nieuwe begijnhofkerk, vernoemd
achter de Heilige Sint- Margaretha, die
het bouwvallige kerkje van de gemeenschap moest vervangen. Ondanks geldgebrek, wordt de kerk drie jaar later toch
voltooid. Het bovenste gedeelte van de gevel samen met de klokkentoren
wordt echter pas een eeuw later toegevoegd.

Sint-Amandskerk van Geel
De Sint-Amandskerk werd gebouwd
in de periode 1490 – 1531, nadat het
vorige kerkgebouw werd verwoest door
een brand. Het resultaat is een mengeling van de Brabantse gotiek en de
Kempense baksteengotiek. De bijna 60
meter hoge toren is letterlijk het toppunt
van het Geelse marktplein. De toren wordt tijdens zijn geschiedenis door
de gemeente gebruikt als schepenkamer en belfort. Doorheen de eeuwen
wordt de kerk meermaals gerestaureerd, onder andere rond 1850, wanneer
ze haar uniek barokinterieur krijgt, en na de Tweede Wereldoorlog.

Heilig-Hart-kerk van
Heist-op-den-Berg
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 uitzonderlijke 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.

Sint-Pieterskerk van Turnhout
De buitenkant is opmerkelijk sober, het
interieur adembenemend. Pronkstuk is
de preekstoel uit 1862. Hoe oud de kerk
is, blijft een mysterie. De preekstoel, het
hoogaltaar en beeld- en schilderwerken
blinken van schoonheid. Ooit leken ze in
vlammen op te gaan. De kerktoren leek te
branden. Maar de brandhaard bleek een
zwerm muggen in de zonneschijn te zijn. Zo kregen de Turnhoutenaren de
bijnaam ´muggenblussers`.

Sint-Waldetrudiskerk van Herentals
De oudste delen van de Sint-Waldetrudiskerk dateren uit de 14e eeuw, terwijl het
koor en het schip in de 15e eeuw worden
ontworpen door de Brusselse architect
Gillis van den Bossche. In 1796 krijgt de
Brabants-gotische kerk een boltorentje,
maar die wordt in 1901 vervangen door

een rechtopstaande torenspil. De toren bedraagt vanaf het metselwerk tot
aan de voet van het kruis 33 meter. De Sint-Waldetrudiskerk is vernoemd
naar de Henegouwse heilige Waudru, die in de 7e eeuw een vrouwenabdij
stichtte die aan de oorsprong lag van de latere stad Bergen.

Sint-Catharinakerk van Herentals
De Sint-Catharinakerk op het Begijnhof is
een laatgotische pseudo-basiliek met een
driezijdig gesloten koor, een kruisbeuk en
een driebeukig schip onder één dak, dat
bekroond wordt met een sierlijke dakruiter. Koor en transept van de bakstenen
kerk werden opgetrokken in 1599. De
kerk werd voltooid in 1614, zoals de muurankers op de westgevel vermelden. Latere bouwfases waren eerder bescheiden: het nieuwe scholierenkoor
en het westportaaltje kwamen in 1655 tot stand.

Katelijne Boon
presenteert
Klara-presentatrice Katelijne Boon is
er aan de start van elk Musica Divina
concert om u op een boeiende
manier op te warmen. U kent haar als
de zachte stem van De Liefhebber
op Klara. Ze stelt ook programma’s
muzikaal samen, verslaat sinds 2008
de Koningin Elisabethwedstrijd voor
Canvas en is een gepassioneerd
sopraan.

GENIETEN
IN DE KEMPEN
ONTDEK DE STILLE KEMPEN

Voor uitstappen kan u terecht bij
Toerisme Kempen
www.kempen.be
of de lokale diensten toerisme
TE VOET OF MET DE FIETS - POPULAIRE
ROUTES AAN DE CONCERTLOCATIES

Wandelen
Grote Netewoud in Turnhout, Vensters
op het Vennegebied in Turnhout,
Gevangen tussen grens en groen
in Hoogstraten, wandelnetwerk De
Merode Westerlo,…
Fietsen
Op de fiets met helden en heiligen
(Abdij Tongerlo, Geel), Landlopersroute
(Hoogstraten, Turnhout), Rondom de
abdij van Postel, …
DE ABDIJEN, BEGIJNHOVEN EN KERKEN:

Naast de festivalrondleidingen in de
abdijen zijn volgende musea aan de
concertlocaties een bezoekje waard:
Begijnhofmuseum Hoogstraten en
Begijnhofmuseum Turnhout.
ETEN EN DRINKEN

Torenhof
Geneinde 1, Westerlo
www.torenhof-tongerlo.be
014 54 43 91
Gasthof De Beiaard
Abdijlaan 28, Mol
www.gasthofdebeiaard.be
014 37 73 50

Het Moment
Herseltsebaan 2, Averbode
www.averbodemoment.be
013 69 99 34
Zuster Agnes
Schapekoppenstraat 16, Lier
www.zusteragnes.be
03 288 94 73
Restaurant Begijnhof
Vrijheid 108, Hoogstraten
www.restobegijnhof.be
03 314 66 25
SLAPEN

Gastenkamer
Abdij Averbode
Abdijstraat 1, Averbode
Hotel Geerts
Grote Markt 50, Westerlo
www.hotelgeerts.be
014 54 40 17
Hotel De Swaen
Belgiëlaan 1, Herentals
www.hoteldeswaen.be
014 22 56 39
Hotel Corbie
Corbiestraat 64, Mol
www.corbie.be
014 31 98 71
Hotel Corbie
Markt 45/G, Geel
www.corbie.be
014 56 33 00
Hotel Ter Driezen
Herentalsestraat 18, Turnhout
www.ter-driezen.be
014 41 87 57

TICKETS EN
ABONNEMENTEN
ALGEMEEN VERKOOPPUNT

www.musica-divina.be
UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 76 54
Uit@mechelen.be
Telefonisch betaling met kredietkaart
€ 2 administratiekosten per bestelling
ABONNEMENTEN

Abo Mona Lisa
20% korting
bij minimum drie concerten
KORTINGEN LOSSE TICKETS

-26: € 10
Groepen vanaf 10 personen: -€ 3
Kortingen en abonnementen zijn niet
combineerbaar
LOKALE VERKOOPPUNTEN

In de lokale verkooppunten zijn enkel
tickets verkrijgbaar voor het concert
dat in die gemeente plaatsvindt.
De gangbare kortingen van het
desbetreffende cultuurcentrum worden
toegekend.
Averbode
Het Moment
Abdijstraat 1
013 69 99 34
Geel
CC De Werft
Werft 32
014 56 66 66
www.dewerft.be

Heist-op-den-berg
CC Zwaneberg
Cultuurplein 1
015 25 07 70
zwaneberg.be
Herentals
Cultuurcentrum ’t Schaliken
Grote Markt 35
014 21 90 88
www.schaliken.be
Hoogstraten
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149
03 340 19 55
Lier
Liers Cultuurcentrum
Aarschotsesteenweg 3
03 488 06 79
www.lierscultuurcentrum.be
Postel
CC ’t Getouw
Molenhoekstraat 2
014 33 09 00
getouw.gemeentemol.be
Tongerlo
De Oude Linden
Abdijboekhandel
Abdijstraat 40c
014 53 82 10
Turnhout
De Warande
Warandestraat 41
014 41 94 94
www.warande.be
De ticketverkoop start op 2 mei
2019 via Uit in Mechelen en
www.musica-divina.be. De lokale
verkooppunten starten begin juni.

SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

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

SPONSORS

PARTNERS

za 5 okt 2019
Symfonieorkest Vlaanderen

o.l.v. Kristiina Poska met Pieter
Wispelwey (cello) & Lorenzo Gatto (viool)

Dubbel Brahms

26.1.2019
—
21.4.2019

‘t Pact
zorgt voor
muziek in
de Kempen

20 uur – cc Zwaneberg
Heist-op-den-Berg
www.zwaneberg.be

zo 22 mrt 2020

wo 25 mrt 2020

Vitaly Pisarenko & Henry
Kramer
Bizet, Barber, Schubert

Ataneres Ensemble
Strings in the house

11 uur – Foyer Schouwburg Rex
Mol
www.getouw.be

za 2 mei 2020
Ratas del viejo Mundo
één tentoonstelling
Rions
Noir
20.15 uur – Begijnhofkerk
Turnhout
www.warande.be

20.15 uur – cc de Werft – Geel
www.dewerft.be

vr 5 juni 2020
Eliane Rodrigues, Nina

· vĳf kerken
· vĳf cultuurcentra
Smeets-Rodrigues,
Carlo
Willems en Koen Wilmaers
The Bernstein & Gershwin
Connection

Geel · Herentals · Heist-op-den-Berg
· Turnhout
20 uur – cc ·‘t Mol
Schaliken
– Herentals
www.schaliken.be

musica divina pact_HR_A5.indd 2
openkerken_puntnul_A5.indd 1

20/03/19 10:38
14/05/18 17:32

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
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
Klara. Blijf verwonderd.

HET NIEUWS UIT DE KEMPEN EN MECHELEN

www.rtv.be

rtvvandaag

@rtv_vandaag

Betrouwbare&&veilige
veilige
Betrouwbare
* wagens
nieuwe
nieuwe*
wagens
*0km
km ingeschreven/
ingeschreven/nooit
nooitgebruikt
gebruikt
*0
Jongedirectiewagens
directiewagens
Jonge
GespecialiseerdininPeugeot
Peugeot&&Citroën
Citroën
Gespecialiseerd

Citroën C4
Uitvoering
Motorinhoud
Kilometerstand
Bouwjaar
Catalogusprijs

20.480 euro

‘Cactus’
1200 cc benzine
0 km
07/2017

Prijs ‘Slim Vooruit’ 13.250 euro

Peugeot 2008
Uitvoering
‘Allure’
Motorinhoud
1200 cc benzine
Garage – Carrosserie
Kilometerstand
0 km
Molseweg
88, Geel 02/2018
Bouwjaar
Catalogusprijs

T 014 57 83 70

Prijs ‘Slim Vooruit’ 16.250 euro
21.845
euro
www.lavrijsen-geel.be

Peugeot 3008
Uitvoering
Motorinhoud
Kilometerstand
Bouwjaar

‘Allure’
1200 cc benzine
0 km
03/2018

COLOFON
ALGEMENE COÖRDINATIE
EN ORGANISATIE

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

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Loes Habraken
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker
RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter
Kris Vreys
ondervoorzitter
Ludo Kools
secretaris
Greet De Clerck
Bart De Nijn
François Mylle
Annemarie Peeters
Michel Oliebos
Annick Schramme
Björn Siffer
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Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
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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
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be
www.musica-divina.be

