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Met uiterste respect dragen wij Musica Divina 2020 op aan zorgverleners. 

De Covid-19 pandemie stelt iedereen wereldwijd voor een uitzonderlijke situatie. 
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in deze moeilijke tijden een geliefde 
verloren heeft.
We willen jullie graag op het hart drukken dat wij in de organisatie van de concerten 
alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale overheden volledig 
opvolgen. De gezondheid van ons publiek en onze artiesten staat op de eerste 
plaats. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Op 2 april schreef een verpleegkundige zijn gevoelens neer: 
“Soms moet je al eens iets van je afschrijven. Voor mijn collega’s van de corona unit 
en ook voor mezelf dus. Vannacht namen we afscheid, opnieuw. De blauwe, geel-
gebekte erehaag deed haar geen eer aan, maar dat konden we haar nog geven, 
een verstild afscheid. Wat achterbleef was ademnood. Ademnood bij de dochters 
die omarmd door de zachtverlichte gang naar de klapdeur stapten, de plastic zak 
met de kledij van mams onder de arm geklemd en nog een laatste blik naar ons. Ze 
waren dankbaar voor wat we hadden kunnen geven, maar ze zagen ook bij ons de 
ademnood. De ademnood van de ziel voel je immers overal. Iedereen is vleugellam 
gemaakt, want de nabijheid is afgenomen. Warme zorg wordt wat kouder en het no-
dige afscheid is soms veraf. Het lichaam wil niet mee, maar de wanhoop is te lezen in 
de blik van elke patiënt. Waarom kan ik net nu niet, in die laatste uren, bij mijn vrouw 
zijn? Liefde is nabijheid en niemand is gemaakt om alleen te sterven. Dan bekruipt 
ons opnieuw de ademnood. We bellen, luisteren, overleggen, staan klaar om zelf in 
de auto te springen. Alles om mensen samen te brengen, alles voor nabijheid, alles 
voor zuurstof. Onze zielen hebben het nodig.”



Programma
Korte inleiding 
Wat is meditatie? door Dorine Mortelmans 
 
Inleidend meditatiemoment 
Begeleide meditatie door Dorine Mortelmans

Henryk Mikolaj Górecki (1933-2010) 
O Domina Nostra (opus 55, 1985) meditatie voor sopraan en orgel

Geschreven voor de viering van de 600ste verjaardag van de Zwarte Madonna van 
Czestochowa in het Jasna Góra (lichte berg) klooster in Polen. Origineel a capella 
(1982), daarna twee keer (1985, 1990) herwerkt voor orgel en sopraan.

Uitleidend Meditatiemoment

 
Air4Six

Will Todd (1970)
Softly 

Hubert Parry (1848-1918) uit Songs of Farewell 
My soul, there is a country 
There is an old belief

Edward Elgar (1875-1934)
The Prince of Sleep 

Roger Quilter (1877-1953) Arr. Joris Derder 
Fear no more the heat of the Sun 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Come Away, Death

Arthur Sullivan (1842-1900)
The Long Day Closes 



Inleiding
Het Festival van Vlaanderen Kempen ging in gesprek met Joris Derder, artistiek leider 
en bariton van Air4Six, en met Dorine Mortelmans, sopraan en meditatiebegeleidster 
voor deze unieke concertavond. Lees het verslag hier en laat je onderdompelen in 
Zuurstof voor de ziel.

Joris Derder, Air4Six vormt vanuit zes internationale solisten hét nieuwe Belgisch 
vocaal sextet. Hoe hebben deze zes zangers elkaar gevonden om deze nieuwe 
samenzang te creëren? 

Ik koesterde al lang de ambitie om een vocaal sextet op te richten die zich toelegde 
op romantische en hedendaagse vocale muziek. Zo ben ik op zoek gegaan naar 
de juiste mensen. En de mensen die ik zocht waren eigenlijk ook op zoek naar een 
dergelijk initiatief, dus we vulden elkaar daar heel sterk aan. Er is/was zeker nood in 
Vlaanderen/België aan een kleiner professioneel vocaal ensemble dat zich toelegt 
op romantische en hedendaagse vocale muziek. Met dit initiatief zullen wij deze 
leegte invullen in het Belgische muzikale landschap.
Ik kende natuurlijk al deze fijne collega’s al; ik zong er al dikwijls mee samen, als 
solist, of dirigeerde hen al in een groter project. Maar nog nooit zongen wij samen 
in een ensemble. Het klikte van in het begin, qua drive en sound.

Jullie brengen liederen van Engelse romantische componisten als Edward Elgar, 
Benjamin Britten en Hubert Parry. Maar ook werk van hedendaags componist Will 
Todd passeert de revue. Vanwaar deze keuze?
 
Ik ben een grote fan van de Engelse school. De romantische Engelse componisten 
schreven prachtige vocale muziek, met grote aandacht voor het vocale, de voca-
le lijnen, de zingbaarheid van melodieën, de samenklank en niet in het minst met 
prachtige harmonische weefsels erdoorheen. Vandaar dat de eerste productie van 
Air4Six een programma is met Engelse romantische en meer hedendaagse muziek. 
Voor Musica Divina werd ons gevraagd een kort programma te maken, maar in ons 
volledig concertprogramma ‘Flowers for Brexit’ horen we zowel Britten, Elgar, Parry 
als The Beatles en een bloemlezing uit de wondermooie folksongs van de Britse 
eilanden.



Het festivalmotto van Musica Divina is dit jaar ‘Zuurstof voor de ziel’. Wat betekent 
’Zuurstof voor de ziel’ voor jou?
 
Na maanden van opgelegde stilte, doet het enorm deugd weer te kunnen musice-
ren/zingen/dirigeren. Het samen werken in een repetitieproces aan nieuw te ontdek-
ken muziek is bijzonder boeiend. Meer dan ooit voel je als muzikant dat je dat enorm 
gemist hebt: samen werken aan iets moois, dat voedt lichaam en geest en is zeker 
een grote bron van zuurstof voor onze ziel. Ook het sociale aspect aan musiceren 
is belangrijker dan men zou denken. De sociale interactie binnen een ensemble is 
bijzonder boeiend; ook dat zorgt voor de nodige zuurstof en energie.

Dorine Mortelmans, je bent regelmatig te horen als solist in internationale operahui-
zen en concertzalen. Daarnaast maak je ook eigen artistieke projecten zoals dit me-
ditatief concert met orgel voor Musica Divina. Wat inspireerde jou tot deze creatie?

In mijn projecten zoek ik ernaar om de muziek een kader te geven. Bij ‘Zuurstof voor 
de ziel’ dacht ik meteen aan adem. Het is een onderwerp dat mij erg fascineert. In 
het zingen is adem natuurlijk cruciaal, maar ook algemeen in muziek, in yoga (waar-
voor ik een opleiding volg) én in het leven. Ademen is het eerste en het laatste wat 
we doen. Voor mij is bewuster ademen dus ook bewuster leven. Zo kwam het idee 
voor een meditatie, waar vaak ook een bewuste ademhaling wordt gebruikt. ‘O 
Domina Nostra’ van Górecki heeft als ondertitel ‘Meditaties over Onze Lieve Vrouw 
van Jasna Góra’. Fantastische muziek en helemaal passend bij ‘zuurstof voor de 
ziel’. Om daar dan ook een effectieve meditatie aan te koppelen is volgens mij een 
meerwaarde. Mediteren, even stil staan, een adempauze nemen, vóór de muziek en 
tijdens de muziek.
Soms hoor ik van mensen dat ze naar een concert zijn gegaan, maar er eigenlijk niet 
helemaal met hun gedachten bij waren en het daarom niet volledig beleefd hebben. 
Ik nodig via de begeleide meditatie de mensen uit hun aandacht naar het hier en nu 
te brengen, wat rust geeft en wat een vrije geest geeft om de muziek helemaal te 
laten binnenstromen en te laten resoneren …



Wat betekent mediatie voor jou? Hoe integreer je dit in jouw dagelijks leven?

Meditatie betekent voor mij persoonlijk: even op de pauzeknop duwen zodat daar-
na alles beter gaat. Even gewoon zijn en niets doen, zodat je daarna met nieuwe 
energie, een helder hoofd, goede concentratie en meer lichtheid en rust je acti-
viteiten kan verder zetten. Ik mediteer elke dag, soms maar vijf minuten, meestal 
langer. Ondertussen merk ik dat het naast mijn yogamat of meditatiekussen ook zijn 
plek inneemt. Dat gaat dan over een bewuste ademhaling voor een gesprek, even 
je voeten voelen voor je op het podium moet of de vogels horen fluiten als je door 
het park loopt. 
Via het zingen kwam ik met yoga, ademhaling en meditatie in contact. Deze hand-
vaten helpen me om mijn leven als zangeres, dat heel afwisselend en vaak spannend 
is, in balans te houden. Ze maken dat ik me beter in mijn vel voel.

Het festivalmotto van Musica Divina is dit jaar ‘Zuurstof voor de ziel’. Wat betekent 
’Zuurstof voor de ziel’ voor jou?

Meditatie delen, of een begeleide meditatie geven, betekent voor mij: ook het pu-
bliek aanmoedigen om dat momentje rust te vinden, even op adem te komen en 
naar het hier en nu komen. Zo beleven ze (hopelijk) de muziek op een andere manier.



O Domina
O Domina nostra
Claromontana Victoriosa Regina nostra 
Maria
O Domina
O Domina nostra
Sancta Maria ora pro nobis
O Domina

O Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw
Van de heldere berg zegevierend onze 
koningin Maria
O Vrouw 
Onze-Lieve-Vrouw
Heilige Maria bid voor ons
O Vrouw 

Liedteksten
Henryk Mikolaj Górecki 
O Domina Nostra

Will Todd  
Softly
Softly sleeping, sent from heaven,
Shining light against the cold,
You will renew me, waken my soul.
Bring me out of darkness and waken my soul.

Word of God born in darkness,
Gift of wisdom from afar,
You will refresh me, open my heart;
Bring me out of darkness and open my heart.

And may Your light burn in me;
May Your love endless be.
May You be always with me.

Child of God, sleeping saviour,
As You rest my world awaits,
Needing forgiveness,
Needing your kindness.

Now You have found me,
Waken my soul.
Bring me out of darkness and waken my soul.



Hubert Parry 
My soul, there is a country
My soul, there is a country far beyond the stars,
where stands a winged sentry,
All skillful in the wars:
There, above noise and danger,
Sweet Peace sits crowned with smiles
And, One, born in a manger
Commands the beauteous files.
He is thy gracious friend,
And O my soul awake!
Dis in pure love descend
To die here for thy sake.

If thou canst get but thither,
There grows the flow’r of Peace,
The Rose that cannot wither,
Thy fortress and thy ease.
Leave then thy foolish ranges,
For none can thee secure
But One who never changes
Thy God Thy life Thy cure.

Words by Henry Vaughan

Hubert Parry 
There is an old belief
There is an old belief
That on some solemn shore
Beyond the sphere of grief dear friends shall meet
once more,

Beyond the sphere of Time
And Sin, and Fate’s control,
Serene in changeless prime of body and
of soul.

That creed I fain would keep,
That hope I’ll ne’er forgo.
Eternal be the sleep, if not to waken so.

Words by John Gibson Lockhart



Edward Elgar 
The Prince of sleep 
I met at eve the Prince of sleep,
His was a still and lovely face;
He wander’d through a valley steep,
Lovely in a lonely place.

His garb was grey of lavender,
About his head a poppy wreath
Burned like dim coals,
And everywhere 
The air was sweeter for his breath.

His twilight feet no sandals wore,
His eyes shone faint in their own flame,
Fair moths that gloomed his steps before
Seemed letters of his lovely name.

His house is in the mountain ways,
A phantom house of misty walls,
Whose golden flocks at evening graze,
And witch the moon with muffled calls.

Upwelling from his shadowy springs
Sweet waters shake a trembling sound,
There flit the hoot owl’s silent wings,
There hath his web the silk worm wound.

Dark in his pools clear visions lurk,
And rosy, as with morning buds,
Along his dales of broom and birk
Dreams haunt his solitary woods.



Roger Quilter 
Fear no more the heat of the Sun
Fear no more the heat o’ the sun,
Nor the furious winter’s rages;
Thou thy worldly task hast done,
Home art gone, and ta’en thy wages:
Golden lads and girls all must,
As chimney-sweepers, come to dust.

Fear no more the frown o’ the great;
Thou art past the tyrant’s stroke;
Care no more to clothe and eat;
To thee the reed is as the oak:
The scepter, learning, physic, must
All follow this, and come to dust.

Fear no more the lightning flash,
Nor the all-dreaded thunder stone;
Fear not slander, censure rash;
Thou hast finished joy and moan:
All lovers young, all lovers must
Consign to thee, and come to dust.

No exorciser harm thee!
Nor no witchcraft charm thee!
Ghost unlaid forbear thee!
Nothing ill come near thee!
Quiet consummation have;
And renowned be thy grave!

(Shakespeare)



Ralph Vaughan Williams 
Come Away, Death
Come away, come away, death,
and in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away breath,
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!
My part of death, no one so true
did share it.
Not a flower, not a flower sweet
on my black coffin let there be strown.
Not a friend, not a friend greet
my poor corpse, where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save,
lay me, O, where
sad true lover never find my grave,
to weep there!

(Shakespeare)

Arthur Sullivan 
The Long Day Closes
No star is o’er the lake, its pale watch keeping,
The moon is half awake, through grey mist creeping.
The last red leaves fall round the porch of roses,
The clock has ceased to sound. The long day closes.

Sit by the silent hearth in calm endeavor,
To count the sound of mirth, now dumb forever.
Heed not how hope believes and fate disposes:
Shadow is round the eaves. The long day closes.

The lighted windows dim are fading slowly.
The fire that was so trim now quivers lowly.
Go to the dreamless bed where grief reposes.
Thy book of toil is read. The long day closes.

(Henry Fothergill Chorley)



Biografieën
Dorine Mortelmans 

De sopraan Dorine Mortelmans is regelmatig als solist te horen in 
gerenommeerde operahuizen en concertzalen. Daarnaast maakt ze haar 
eigen artistieke projecten. Ze werkte mee aan verschillende opera- en mu-
ziektheaterproducties. Tijdens de seizoenen ’16-‘19 zong Dorine in Theater 
Bielefeld o.a. Gretel (Hänsel und Gretel), Ygraine (Ariane et Barbe-bleue, 
Dukas), Coriphée (Amadis, J.C. Bach), Giannetta (L’Eli-sir d’amore), Tebaldo 
en Voce dal Cielo (Don Carlo), Amore en Damigella (L’incoronazione di Pop-
pea), Anne (Anne & Zef, M. Krus), Lissy (Benzin, von Reznicek) en Papagena.

Ze vertolkte al meerdere malen de rol van Blondchen o.a. in het Midsummer 
Mozartiade Festival en in de Zomeropera Alden-Biesen. Andere rollen op 
haar repertoire zijn Euridice (Orfeo ed Euridice, Gluck), Belinda (Dido and 
Aeneas, Opera Zuid en Opéra de Wallonie), Serpina (La Serva Padrona), 
La Musica (Orfeo, Monteverdi, in een regie van Pierre Audi), Adele (Die 
Fledermaus), Frasquita (Carmen). In de Munt was ze te horen als één van 
de zes nonnen in De Vuurengel (Prokofiev) onder leiding van Kazushi Ono. 
In hetzelfde operahuis zong ze later Noémie in Cendrillon (Massenet), en 
cover voor Jano in Jenufa (Janacek) en Amour in Orphée et Euridice (Gluck/
Berlioz). Daarnaast verzorgde ze als soliste ook concerten met verscheidene 
orkesten en koren onder leiding van Patrick Davin, Christian Arming, Koen 
Kessels, Leo Hussain, Alexander Kalajdzic, Gregor Rot, Guy Van Waas, Frank 
Agsteribbe,... 

Zo vertolkte ze onder meer het Gloria van Vivaldi, Judas Maccabaeus, 
Dixit Dominus en Messiah van Händel, verschillende cantates van J.S. 
Bach en het Magnificat van Vic Nees. Dorine heeft meerdere concerten 
met het Orchestre Philharmonique Royal de Liège gezongen, waaronder de 
sopraansolo in Carmina Burana. Ook als liedzangeres en in kamermuziek is 
ze regelmatig te horen. 



In het samenstellen van haar programma’s en het maken van eigen 
projecten streeft ze ernaar voorbij een “gewoon” concert te gaan. Ze cre-
eerde Angelus Domini (meditatief concert met orgel), De Diva’s van Hän-
del (voorstelling met barokkostuums en gestiek), Pierrot (voorstelling met 
een mimespeler rond liederen), Teresa Cornelys, leven als een maskerade 
(barokconcert met een vertelster), … 

Dorine behaalde haar diploma Meester in Muziek aan het conservatorium 
van Antwerpen. Ze vervolgde daarna haar opleiding aan de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth te Waterloo en ze was verbonden aan Opera Studio 
Nederland. In 2019 starte ze haar yogaopleiding bij Mind in Motion en ze 
volgde verschillende meditatie- en ademhalingscursussen. 

Nicolas De Troyer

Nicolas volgde al op jeugdige leeftijd pianoles bij Marie Kuijken en orgelles 
bij Jenny Stoop, Jo Van Eetvelde en Lieve Van de Rosteyne. Daarna stu-
deerde hij aan het Lemmensinstituuut in Leuven bij Reitze Smits en Luc Po-
net. Daar behaalde hij de graad van ‘meester in de muziek’ voor orgel met
de grootste onderscheiding (2007) en het masterdiploma klavecimbel met 
onderscheiding (2010). Hij beëindigde zijn specialisatiegraad orgel met een 
recitalconcert in de Brusselse kathedraal rond het thema licht en verrijzenis 
in de hedendaagse orgelmuziek, met de grootste onderscheiding en felici-
taties van de jury (2010). Aan de KU Leuven behaalde Nicolas met onder-
scheiding het diploma van ‘Master of Arts’ in de musicologie (2012). 

Als continuospeler verleent Nicolas regelmatig zijn medewerking aan ver-
scheidene ensembles. Hij speelde samen met o.m. Il Fondamento, BachPlus 
en La Petite Bande en vormt geregeld een muzikaal duo met hoboïste Ilse 
Barbaix.
Hij werd o.m. laureaat van de Axion Classics-wedstrijd van Dexia Bank (2002), 
van het internationale orgelconcours te Leiden in de categorie ‘Orgelmu-
ziek XXe eeuw’ (2006) en van het internationale César Franckconcours te 
Haarlem (2007). Hij verleende zijn medewerking aan enkele CD-opnames, 
waaronder de uitgave door Orgelkunst van het volledige orgel-oeuvre van 
Gabriël Verschraegen. 



In 2014 realiseerde hij zijn eerste solo-CD ‘Over grenzen heen’ op het 
historische Le Royer-orgel van de Sint-Pieterskerk in Turnhout. Nicolas 
is leraar orgel, klavecimbel, begeleidingspraktijk en muziekgeschiede-
nis aan de muziekacademie in Hamme. Hij was meer dan tien jaar lang 
titularis-organist in de monumentale Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Na een 
selectieprocedure werd Nicolas eind 2019 aangesteld als titularis-organist 
van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Zo ging een droom in vervulling. Naast 
een gepassioneerd muzikant is Nicolas ook een bevlogen spreker. Hij geeft 
regelmatig lezingen rond diverse muzikale thema’s. 

Air4Six

Wat gebeurt er als je zes solisten samenbrengt in een ensemble? Air4Six, 
hét nieuw Belgisch vocaal sextet gaat deze uitdaging aan.
Op zoek naar diepgang en warmte in muziek versmelten zij hun stem-
men tot een prachtig palet van kleuren, als verbindend element voor een 
rijke vocale sound. Naast hun internationale solocarrières is de drang naar 
de verrassende dynamiek van een gemeenschappelijk vocaal avontuur 
groot. Vanuit een hechte vriendschapsband en met de eigenheid van hun 
stemmen bereiken ze een nooit gehoorde mix van diepgravende muzika-
le originaliteit. Het sextet specialiseert zich in romantisch en hedendaags 
repertoire, werkt ook samen met hedendaagse componisten en biedt zo
aan nieuwe muziek een podium en een stem.
Air4Six staat voor warmte en kracht, kortom: voor de essentie!

Liesbeth Devos

Sopraan Liesbeth Devos is een stilistische duizendpoot. Naast 
samenwerkingen met orkesten als onder andere Antwerp Symphony 
Orchestra, Slovenian Philharmonic, Les arts Florissants, Gulbenkian 
Orchestra, Boston Händel and Haydn Society, The Academy of Ancient 
music zingt Liesbeth
regelmatig in Internationale operahuizen zoals The Jerusalem Opera, 
Opera Zuid, Vlaamse Opera, De Munt en Opéra Rouen. Ze is te horen op 
verschillende cd’s en dvd’s. 



Astrid Stockman

Sopraan Astrid Stockman was te zien in verschillende muziektheaterproducties 
van Muziektheater Transparant, Kameroperahuis, LOD en Walpurgis. Ze 
zong op podia als Bozar, De Munt, Opera Ballet Vlaanderen, Festival Aix-
enProvence en Helsinki Festival. Ze tourt met verschillende interdisciplinaire 
projecten door Europa.

Inez Carsauw

Inez Carsauw is een vocale duizendpoot. Als soliste trad ze op in talrijke 
muziektheaterprodukties in binnen- en buitenland (w.o. Vlaamse Opera,
Taschenoper Wien, Muziektheater Transparant, KNS, NTG). Met haar 
bronzen timbre vertolkt ze de grote altsolopartijen in oratoria (w.o. Mahler in
Concertgebouw Amsterdam, Verdi in Parijs en Bozar) en tijdens liedrecitals 
toont ze haar speciale affiniteit met 20e eeuwse composities w.o. Mahler & 
Weill. Al jong ontdekte ze de meerwaarde van boventoonzang, circlesinging 
en improvisatie. Dit alles integreert ze moeiteloos in haar stem.

Denzil Delaere

Tenor Denzil Delaere genoot zijn opleiding aan het conservatorium te 
Gent en volmaakte zich aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Als zanger 
zingt hij een brede waaier aan repertoire gaande van Opera tot lied en 
Oratorium tot hedendaagse Muziek. Hij is vaak te horen in internationale 
operahuizen zoals Grand Théâtre de Genève, Luzerner theater, Opéra Or-
chestre National Montpellier, de Munt, Opera Ballet Vlaanderen. Hij is even-
zeer thuis op het concertpodia zo werkte hij in het verleden reeds samen 
met Concertgebouw orkest , Radio Philharmonisch orkest, Les passions de 
l’Ame, Lucerne Festival Orchestra.



Joris Derder

Na een jeugdige carrière als violist, legde Joris Derder zich toe op zang en 
directie. Joris werkt met vooraanstaande ensembles in binnen- en buitenland 
als zanger en gastdirigent, o.a. Vlaams Radio Koor, Nederlands Kamerkoor, 
Cappella Amsterdam, Choeur de Radio France, Collegium Vocale Gent. Hij 
zong als solist in zowat alle grote zalen van België, in een breed repertoire 
van oude muziek tot creaties. Joris is artistiek leider van twee ensembles: 
Gents Universitair Koor en Kamerkoor Koriolis. Joris is vocal coach van 
BEvocaL, het Belgisch Nationaal Jeugdkoor. 

De start van ‘Air4Six’, het nieuw Belgisch vocaal sextet, verenigt het beste 
van beide werelden. Als artistiek leider kan Joris putten uit zijn rijke ervaring 
in de kooren ensemblemuziek, dit in perfecte harmonie met de zangkunst.

Charles Dekeyser

Muziek, vriendschap en humor. Dit is waarom Charles Dekeyser zo van 
‘Air4Six’ houdt. Onze stemmen samen doen klinken om ons op die manier 
te verbinden in schoonheid en authenticiteit. Te ontroeren, te harmoniseren,
te bekrachtigen. Onszelf en ons publiek. Charles volgde opleidingen aan 
ondermeer de Muziekkapel Koningin Elisabeth en de Internationale Opera-
studio aan het Opernhaus Zürich. Hij zingt zowel opera , oratorium, recitals 
en theaterprojecten in binnen – en buitenland met gerenomeerde dirigen-
ten en orkesten en verrast af en toe met concerten rond het lichtere genre 
(Brel, Aznavour, Elvis,…).



Sint-Dimpnakerk van Geel

(c) Kristof Donné

De Sint-Dimpnakerk, een prachtig voorbeeld van demergotiek, werd ge-
bouwd in de periode 1349-1570. Oorspronkelijk werd ze opgericht als be-
devaartskerk, een van de mooiste en belangrijkste herinneringen aan het 
unieke verleden van de Barmhartige Stede. Volgens de legende werden 
de Ierse koningsdochter Dimpna en haar biechtvader Gerebernus op deze 
plaats begraven. De kerk huisvest verschillende Vlaamse topstukken zoals 
het Sint-Dimpnaretabel, het Passieretabel en het Apostelretabel. Ook het 
renaissance praalgraf van de familie Merode is een absolute blikvanger.





Ook honger naar cultuur? 

Laat je inspireren door het muzikale najaar in AMUZ & geniet van 
intieme concerten in een unieke historische locatie

Ontdek het volledige najaarsprogramma op www.amuz.be

AMUZ – Kammenstraat 81 – 2000 Antwerpen 
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EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
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International Society for Contemporary Music.
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Mol, Herentals en Turnhout
en de gemeenten 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
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