
Sint-Luciakerk Oosterlo en 
Tuinpaviljoen Huis Perrekes

Denk- en voelmoment

EEN ORGANISATIE VAN FESTIVAL VAN VLAANDEREN KEMPEN (MUSICA DIVINA) EN 

HUIS PERREKES

Concept: Jelle Dierickx en Carla Molenberghs
Moderator: Virginie Platteau

Zondag 18 september 2022 – 10:30 > 13:00 



Programma
De Betties en Violoncello Orchestra
A la claire fontaine 
traditional
Ik ben er
Tekst: C. Molenberghs & C. Bremmers - Muziek: R. Maes & S. Focquet
Kuus Kuus Kallike
Arvo Pärt

Binu Singh pitch

Andrea Voets Concert-voordracht 

How to feel safe - harp en stem | creatie

Esther Venrooy
Het blinde gehoor

Stijn Kuppens 
Infinity - compositie en uitvoering | uit album Cello Souls

Carla Molenberghs - Binu Singh Gesprek
De verbinding tussen geboorte en sterven

De Betties en Violoncello Orchestra
Rafeldraad
Tekst: C. Molenberghs - Muziek: R. Maes 
Ukuthula 
traditional
Go in Peace
S. Baker
Plymouth Chorale
L. Barber

Gesprek bij versgemaakte soep en huisgebakken brood. In het Tuinpaviljoen 
en de tuin van de Villa, Huis Perrekes. Filmessay van Esther Venrooy ‘You see, I 
write by ear’ (vrij naar Groucho Marx).



Het HUIS als houvast: 
holding environment 
(Winnicott)

Huis Perrekes staat voor wonen, zorg en begeleiding van personen met dementie 
van bij diagnose tot levenseinde. De visie van Huis Perrekes heeft als kerngedachte 
het bieden van houvast aan mensen met dementie. Zij vertrekt vanuit de presentie 
van de persoon met dementie in zijn/haar beleving in zijn/haar omgeving (materieel 
en immaterieel). De focus ligt op de resterende mogelijkheden en niet op datgene 
wat “niet meer is” of beschadigd is. Er wordt niet gewerkt vanuit standaard voorop-
gestelde modellen. Door een zoekende en onderzoekende houding -met vallen en 
opstaan- hoopt men telkens kwaliteit van leven te vinden op maat van elke persoon.

De visie van Huis Perrekes sluit aan bij het begrip holding, afkomstig van Winnicott 
(1896- 1971). Dit verwijst naar het beeld van een moeder die haar kind vasthoudt. 
Oorspronkelijk is dit dragen een letterlijk dragen in de baarmoeder. Later betekent 
het, het vasthouden in de armen van de moeder. Door holding wordt het mogelijk 
om onopgeloste conflicten en pijnlijke emoties te verwerken. Doordat het proces 
van dementie gepaard gaat met heel veel verlieservaringen en angst is het belang-
rijk om een veilige omgeving te creëren voor mensen met dementie. Het concept 
van holding environment kan dus dienen als een leidraad in Huis Perrekes. Er wordt 
op maat van mensen in een kleine, huiselijke omgeving volop gewoond, gewerkt, 
geleefd en gemusiceerd.

De verbinding met de grote wereld in de meest ruime zin van het woord is een 
uitdrukkelijke keuze. Dit drukt zich bijvoorbeeld uit in het ontwerp van de publiek 
toegankelijke tuin van de Villa en het Tuinpaviljoen. Het paviljoen is een speciaal, 
omarmende ruimte waar er plaats is voor ontmoeting, uitwisseling en momenten 
van schoonheid en troost. Huis Perrekes sluit in de begeleiding, de zorg en in de 
architectuur aan bij voorgaande levensfasen, om zo een continuüm te vormen met 
dat wat ’thuis’ en ’waardigheid’ betekenen.



Betekenis van muziek in 
Huis Perrekes en de plaats 
van muziektherapie

Het concept van holding environment vinden we terug in de beleving van muziek. 
In Huis Perrekes klinkt er voortdurend muziek. We hebben het hier niet enkel over 
de strikte betekenis van muziek die geschreven is en verklankt wordt door muziek-
instrumenten. Het wordt breder beleefd: De melodie van gesprekken, het ritme van 
voetstappen, stemmen die weerklinken, een deur die open gaat, het strelen van een 
tafelkleed, het ritselen van een blad, het getrommel op een tafel, het tikken van de 
regen, het waaien van de wind, het geluid van de afwas. Op deze manier stopt de 
muziek nooit en is het een essentieel onderdeel van het dagelijks leven.
Muziektherapie is al jaren ingebed in de werking van Huis Perrekes. Aan elk huis is 
een muziektherapeut verbonden. Zij maken deel uit van het multidisciplinair team. 
Net zoals alle anderen, bewegen ze op het ritme van het huis en de bewoners. Er 
wordt samen afgestemd en ingespeeld op het hier en nu. Er zijn zowel collectieve 
muzikale sessies als individuele muziektherapie. De innerlijke belevingswereld wordt 
verkend en verklankt. Dat maakt verbinding mogelijk binnen en buiten zichzelf. Emo-
ties worden gedragen, gedeeld en doorwerkt op een non-verbaal niveau. Muziek 
sticht betekenis en biedt houvast, daar waar het woord vervaagt. In elk huis is er een 
piano aanwezig, wordt er gezongen en gedanst. Er kan naar muziek geluisterd wor-
den. Mensen voelen zich thuis in huis. Muziek verbindt en ontroert. Hiernaast wordt 
de draagkracht en houvast die de muziek biedt, in Huis Perrekes  ook individueel 
muziektherapeutisch aangewend. De muziektherapeut creëert bin nen de één op 
één sessies een veilige ruimte. Holding is essentieel binnen een  muziektherapeuti-
sche relatie. De muziektherapeut en de beleving van muziek in de  meest ruime zin 
kan mee de identiteit van de persoon met dementie vasthouden.  Door middel van 
muziek kunnen authentieke, respectvolle relaties opgebouwd wor den die veiligheid 
en geborgenheid bieden. Wetenschappelijk, empirisch onderzoek leert ons de he-
lende invloed van muziek op het brein en op het welzijn van mensen met dementie. 
Wij citeren uit het boek ‘van trilling tot rilling’ van Roger Van Boxtel:



Bijzonder is ook de Invloed van muziek op Alzheimer. Bespeel je een muziekinstru-
ment of luister je vaak naar muziek, dan is de kans kleiner op het krijgen van demen-
tie. En je ziet dat muziek bij Alzheimerpatiënten nog lang in het geheugen aanwezig 
blijft. De werking van muziek in de hersenen is in de baarmoeder al aanwezig en 
aan het einde van het leven is muziek een van de Iaatste dingen die gaan. Er zijn 
mensen die niet meer weten wie of waar ze zijn, maar als je ze achter de piano zet, 
spelen ze zo een stuk Bach dat ze vroeger altijd speelden. Mensen die jaren niets 
meer hebben gezegd, zingen zo weer mee met een lied uit hun jeugd. Oliver Sacks 
beschrijft nog veel meer fascinerende voorbeelden in zijn boek Musicofilia. Er zijn 
weinig hersengebieden die niet geraakt worden door muziek. ln feite wordt het 
hele brein getriggerd en dat is boeiend. Muziek zorgt ervoor dat bepaalde stof-
fen worden afgegeven in bepaalde hersengebieden. Dat beïnvloedt onder meer 
emoties. Door die directe werking op emoties is het logisch dat muziek als therapie 
is onderzocht. Dit lijkt te werken op een groot aantal hersenziekten. Voor mensen 
met depressie kan muziek soms hetzelfde doen als endorfine, maar dan zonder de 
bijwerkingen. Bij mensen met autisme of een trauma is muziek een goede manier 
om contact te maken. Met praten lukt het niet, maar als een therapeut dichtbij gaat 
zitten en zacht¡es gitaar speelt, wiegen deze mensen soms ineens mee. Vanuit zo’n 
eerste contact kun je verder gaan bouwen.
De werking van muziek is heel direct. Er is slechts een kwart seconde nodig om de 
emotionele inhoud van muziek te beoordelen. Deze reacties worden dan ook gezien 
als reflexen. Je krijgt kippenvel, moet huilen of wilt bewegen. Door deze werking 
is muziek een uitstekende stemmingsregulator of mood manager. Met muziek kun 
je stemmingen beïnvloeden: versterken of juist afzwakken. In de paar minuten dat 
een liedje duurt, kun je je totaal anders gaan voelen. Muziek werkt verzachtend en 
troostend, maar kan je ook uit een verdrietige bui halen. Het is ongelooflijk dat er 
trillingen in de lucht zijn die dat met jouw systeem doen. 



DE BIJDRAGE VAN HET KOOR ‘DE BETTIES’ AAN HOLDING ENVIRONMENT

Muziek is verweven met het leven van alledag en sticht verbondenheid. Hiervan 
getuigen de Betties als zij samen zingen. De Betties groeide in 2010 naar aanleiding 
van het 25-jarig bestaan uit de reeds levende muziekcultuur in de huizen. Ondertus-
sen telt het koor meer dan zeventig zangers, bestaande uit medewerkers, bewoners, 
familie, vrijwilligers van Huis Perrekes en kinderen uit de nabijgelegen school. De 
Betties is dus een intergenerationeel koor. Het geheel wordt gedragen door het 
muzikale team dat dagelijks werkt in Huis Perrekes. Zij maken eigen composities, 
arrangementen op maat voor koor en muzikanten. Het leven van elke dag dient als 
inspiratiebron voor zowel tekst als muziek.
Tijdens de repetities en optredens van het koor treden de bewoners en gasten uit 
hun gekende en veilige omgeving. Het is noodzakelijk dat de andere koorleden, de 
dirigent en de muziek een holding environment creëren op een andere plaats. Ook 
het repertoire biedt houvast en wordt zorgvuldig en op maat – zoals hierboven reeds 
gesteld – van dit bijzonder koor gekozen. 

Concreet betekent dit:

De repetities van het koor gaan altijd op dezelfde plaats door.
Het koor repeteert om de twee weken op een vast tijdstip.
Binnen De Betties heeft elke persoon met dementie een vaste buddy.
De buddy kan een vrijwilliger zijn, een familielid of een medewerker.
De buddy haalt de persoon met dementie op in haar/zijn huis.
De buddy en de persoon met dementie wandelen altijd samen naar de repetitie.
De buddy en de persoon met dementie gaan altijd naast elkaar zitten, op dezelfde 
plek in het koor. Het is hun vertrouwde zitplaats.
De koorboeken worden met twee gedeeld. Zo kan een buddy meevolgen met de 
persoon met dementie.
Door het delen van de koorboeken kan de buddy opmerken wanneer hulp nodig is.
Deze hulp kan uit kleine dingen bestaan zoals het bladeren naar een volgende blad-
zijde of het aanduiden van de tekst met een vinger.
Door het delen van het koorboek kan er meer verbondenheid tussen de bewoner 
en de buddy ontstaan.



OVERZICHT OPTREDENS

In 2012 kregen De Betties naambekendheid bij het brede publiek dankzij een optre-
den in het Sportpaleis als voorprogramma van Muse. Dit optreden stond volledig in 
het teken van de Music for Life actie van Studio Brussel rond dementie. Op 2 decem-
ber 2014 traden De Betties op in Amuz in Antwerpen in het kader van het Hearts in 
Harmony-festival, samen met het Liverpool Signing Choir. In 2017 was er eerst het 
benefietconcert ‘Liefde is alles’, waar we trots het peterschap van Stijn Kolacny van 
Scala bekend maakten. Ook het Kerstbezoek van het Belgisch Koningspaar aan Huis 
Perrekes, waar De Betties hen muzikaal ontvingen, was een hoogtepunt in 2017. 
In 2018 stond de veel betekenende moeder centraal tijdens een hartverwarmend 
moederdagconcert. Op 11 mei 2019 zongen De Betties tijdens de Grote Parade van 
de Vlaamse Koormuziek in Mechelen. Op 22 september 2019 en 17 oktober 2021 
traden De Betties op in kader van de Dag van de architectuur in Huis Perrekes. 

Textiele Kunst 
Hilde Windels in De Sint-
Luciakerk
Het ter plaatste werken met vlas als materiaal is in dialoog treden met de bewoners 
van Huis Perrekes. Tevens is het beeldend werk een integratie in de ruimte.
Het vierluik bij de kruisweg in de kerk symboliseert de kwetsuren, het lijden, de 
diepe pijn. De lagen vlas willen verzachten. Ze roepen om troost en mededogen.



Programma 

A la claire fontaine
Een traditioneel Frans lied gebaseerd op een oud anoniem gedicht.

Il y a longtemps que je t’aime
Jamais je ne t’oublierai

Ik ben er
De tekst van het lied is gebaseerd op fragmenten uit het boek ‘Mathilde pakt 
de zon’ van Carla Molenberghs. In dit lied wordt de beleving van een persoon 
met dementie doorheen de verschillende fases van het proces uitgedrukt. Het 
thema dat zich steeds herhaalt “Ik ga nu nader naar huis ga ik nu” vertolkt een 
universeel, menselijk verlangen om er te zijn, gezien en graag gezien te worden in 
een vertrouwde omgeving tot op het einde. 

Kuus kuus kalliké 
Een Ests wiegenlied gecomponeerd door Arvo Pärt.
Stil, stil, kindeke.



Rafeldraad 
Het kantelpunt in het programma. Het lied roept het beeld van ontrafeling en 
verwarring op. De persoon met dementie valt als het ware uit elkaar, is de draad 
kwijt. Deze verbrokkeling vraagt om houvast en nabijheid. Vele stukjes draad, 
kleuren, eindjes worden opgeraapt en opnieuw met elkaar verbonden. Zo wordt elk 
einde verbonden met een nieuw begin.

Rafeldraad   
Grijze draad
groene draad 
rode draad
vingerdraad
rafeldraad
draad



Ukuthula 

Ukuthula is een Zuid-Afrikaanse hymne die de hoop op zowel innerlijke als 
universele vrede verklankt. 

Go in Peace 
Het lied gaat over de zoektocht naar huis, thuis. De muziek met zachte 
melancholische ondertoon, troost door -met een blij hart- samen op weg te 
gaan. 

Plymouth Chorale 

Het lied bestaat enkel uit klanken op de klinker: oe. Het sluit aan bij ons 
verlangen naar verstilling en eenvoud.



Biografieën
Binu Singh

Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze legt zich vooral toe 
op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is 
de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen UPC KU Leuven.
Ze is ook één van de bezielers van het kinderdagziekenhuis Kleine K. 
Dr. Singh is bestuurslid van WAIMH-Vlaanderen en werkt regelmatig mee aan infor-
matieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding.

Andrea Voets 

Andrea Voets sloot in 2012 haar studies harp af bij Erika Waardenburg aan
het conservatorium van Amsterdam. Ze streeft ernaar om een zo breed mogelijk
interesseveld te ontplooien en studeerde naast muziek ook nog filosofie en spreekt
verschillende Oosterse talen. Dankzij een beurs volgde ze ook een masterstudie
harp bij Maria Graf in Berlijn. Sindsdien verdeelt ze haar tijd tussen Duitsland,
Nederland en België. Sinds het najaar van 2014 doceert ze ook haar zelf opgezette
cursus ‘praktische muziekfilosofie voor musici’ aan de Hochschule für Musik Hanns
Eisler in Berlijn. Als muzikante staat Voets voor non-conformisme en authenticiteit en
combineert ze het liefst haar vele interesses in multidisciplinaire concertprogram-
ma’s.

Esther Venrooy

Esther Venrooy is als kunstenares werkzaam binnen de elektronische muziek en beel-
dende kunst. Haar oeuvre omvat zowel gecomponeerde elektronische werken, als 
grafische partituren, site-specifieke composities, installaties, video’s en tekeningen. 
In november 2015 finaliseerde ze een doctoraat in de Kunsten aan de KULeuven 
‘Audio Topography: the Interaction of Sound, Space and Medium’. 



Stijn Kuppens

Componist/cellist Stijn Kuppens brengt sinds 2018 op regelmatige basis eigen mu-
ziek uit. Hij pint zich niet vast op genres, maar omschrijft zijn muziek als eigentijdse 
instrumentale muziek met een belangrijke rol voor de cello.Hij bracht in 2019 het 
solo album ‘Inner Cello’. Daarnaast kwam er een improvisatie-album cello & piano 
samen met componist/pianist Johan Hoogewijs: ‘First Meeting’ (2022). Verder waren 
er een reeks single releases in duo met gastartiesten als Joris Van den Hauwe (hobo), 
Hugh Desmond (viool), Kim Van den Brempt (piano). In mei 2022 bracht hij zijn 
tweede solo-album ‘Cello Souls’ uit en in oktober 2022 wordt het album ‘Desolate 
Drones’ gereleased.

Stijn Kuppens zegt het volgende over zijn samenwerking met De Betties: “Ik werk  al 
sinds 2016 samen met Huis Perrekes, inspirator en directeur Carla Molenberghs en 
het gedreven team van muziektherapeuten. Samen met mijn Violoncello Orchestra 
begeleidde ik al vele malen het koor De Betties. Tussen De Betties en de cellisten 
is er ondertussen een bijzondere band ontstaan. Elk optreden opnieuw ervaren zij, 
zoals ik ook,  als een bijzonder moment om te koesteren. Ik arrangeer en componeer 
met veel aandacht en toewijding de cellopartijen voor deze optredens.”

Violoncello Orchestra

Stijn Kuppens (artistieke leiding en arrangementen)
Julien Simonis
Florence Van den Eede
Geertrui Daem

Carla Molenberghs

“We staan aan de wieg van het sterven in plaats van aan die van de geboorte. Zo 
verbinden we elk einde met een nieuw begin.”
Carla Molenberghs is directrice, mede-oprichter en bezielster van Huis Perrekes vzw. 
In Huis Perrekes wordt er goed samen geleefd in een vertrouwde omgeving die 
uitnodigt, draagt en loslaat. “Personen met dementie beschikken over een rijk en 
intens innerlijk leven. Dit ontkennen duwt hen dieper in hun soms pijnlijke eenzaam-
heid terug. Hen met nabijheid ondersteunen maakt hun laatste tocht op de rand van 
het bewustzijn draaglijker en geeft soms verrassende en helende wendingen aan 
het proces van dementie voor alle betrokkenen. Het werk samen, elke dag opnieuw, 
blijft verwonderen en stemt dankbaar.”



Virginie Platteau

Virginie Platteau studeerde Germaanse taal- en letterkunde en journalistiek. Ze gaf 
jarenlang les in Brussel en werkt als freelance cultuurjournaliste. Al jaren is ze gefas-
cineerd door stilte; door onze nood aan stilte en onze angst ervoor. Daarover geeft 
ze lezingen en workshops en publiceerde ze recent Hoe luidt de stilte? (uitg. Let-
terwerk). In 2021-2022 is ze co-curator van het Mechelse stadsfestival Zinderende 
Stilte. 

Muzikaal team Huis Perrekes

Emma Godemont
“I love De Betties, powerful as they are thanks to their vulnerability.”
Dirigente De Betties
Bachelor Koordirectie (ZUYD Hogeschool, conservatorium Maastricht)

Rita Maes
Muziektherapeut Huis Perrekes
Master in de muziektherapie, Anglia Ruskin University, Cambridge (UK)

Jolien Smaers
Muziektherapeut Huis Perrekes
Master in de muziektherapie, LUCA School of Arts, Leuven
Tess Van Zieleghem
Muziektherapeut Huis Perrekes
Master in de muziektherapie, LUCA School of Arts, Leuven

Marieke De Belder
Huisverantwoordelijke Holle-Huis 
Coördinatie muziek in Huis Perrekes
Bachelor in de verpleegkunde



Koorleden
Aerts Annie, Baeten Ingrid, Beneens Leen, Beneens Staf, Bormans Bettie, Bossuyt 
Abel, Bossuyt Hazel, Breugelmans Tinny, Briers Maria, Buyens Lea, Caers Lionel, 
Claessen Annie, Coosemans Francis, Coosemans Veerle, De Backer Irma, De Belder 
Koen, De Doncker Irene, De Souza Roberta, De Wijs Geert, Debrock Renée, Decroix 
Lieve, Franken Mieke, Govaerts Annemie, Govaerts Jen, Gypen Bernadette, Gypen 
Mia, Haesevoets Jacqueline, Helsen Gonda, Huybrechts Lieve, Janssens Reindert, 
Janssens Tist, Koenraets Angéle, Krekels Marie, Laenen Celeste, Lambrechts Karen, 
Lebbe Christophe, Logwood Theo, Maas Caroline, Marcoen Myriam, Mertens Griet, 
Meulenberghs Fons, Nduwimana Aminat, Nys Danny, Nys Godelieve, Peeters Ce-
leste, Ruitenburg Ava, Sannen Jerom, Sauer Annmarie, Schepens Jos, Serré Hedwig, 
Seykens Yvonne, Sterckx Josefa, Stoelen Staf, Thys Joachim, Thys Lise, Thys Lorens, 
Thys Talina, Tielens Magda, Trekels Olga, Truyen Clara, Turtelboom Jan, Valkenborgs 
Marina, Van Bauwel Hilke, Van Craenenbroeck Hannelore, Van de Castelen Anne, 
Van den Bergh Simonne, Van den Broeck Elsbeth, Van Der Bracht Andrea,, Van Hove 
Lief, Van Hove Marcel, Van Leuffelen Isabel, Van Lommel Annie, Van Lommel Emma, 
Van Otterdyk Dina, van Roekel Annemiek, Vanharen Hildegarde, Vanharen Lut, Van-
nuffelen Jeanne, Veraghtert Marth, Vergote Rita, Verhoeven Annie, Verschuren Jan, 
Verschuren Jesse, Vervoort Eddy, Vervoort Irma, Vets Hugo, Vetters Hildegard, Vleu-
gels An, Vos Janne, Vreysen Grit, Willems Lou, Wouters Renilda, Zanders Jules



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



Kammenstraat 81,  
2000 Antwerpen 
www.amuz.be 

Ontdek al onze concerten

Ontdek klassiek  
in een inspirerend AMUZ

Keuzestress? Laat u rondleiden doorheen de 
mooiste muziek met één van onze abonnementen:

Kennismakings abonnement: 
6 concerten vanaf €84,80 met onder andere Hana Blažíková, 
Dorothee Mields & Hathor Consort en Música Temprana

Klavierabonnement : 
5 concerten vanaf €68,80 met onder andere Melvyn Tann,  
Nicolas Callot en Menno van Delft

De keuze van Reinoud van Mechelen,  
artiest in residentie: 

6 concerten vanaf €97,60 met onder andere Collegium Vocale 
Gent, Concerto Palatino en Reinoud van Mechelen & a nocte 
temporis
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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
Séverine Windels
communicatie ad interim
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
Séverine Windels
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. 

SPONSORS

PARTNERS


