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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
Heinrick Ignaz Franz Biber (1644-1704) 
Partia II in b klein uit Harmonia Artificiosa-Ariosa voor 2 violen en basso continuo
(scordaturastemming van beide violen: b, fis’, b’, d’)
Praeludium / Allemande & Variato / Balletto / Aria / Gigue

Johann Joseph Fux (1660-1740) 
Harpeggio in G groot 114/1, voor clavecimbel-solo

Heinrick Ignaz Franz Biber
Partia V in g klein uit Harmona Artificiosa-Ariosa voor 2 violen en basso continuo
(scordaturastemming van beide violen: g, d’, a’, d’’) 
Intrada: Alla breve / Aria: Adagio / Balletto: Presto / Gigue / Passacaglia

Johann Heinrich Schmelzer (ca. 1623-1680)
Sonata VIII a cinque in G groot uit Sacro-Profanus Concentus Musicus voor 2 vio-
len, 2 altviolen, cello en basso continuo

Heinrick Ignaz Franz Biber
Passacaglia “Der Schutzengel” in g klein, Nr. 16 uit de “Rosenkranzsonaten” voor 
viool-solo

Johann Heinrich Schmelzer 
Sonata VII a cinque in A groot uit Sacro-Profanus Concentus Musicus voor 2 violen, 
2 altviolen, cello en basso continuo

Heinrick Ignaz Franz Biber
Sonata Nr. 1 in b klein uit Fidicinium Sacro-Profanum

Heinrick Ignaz Franz Biber 
“Nisi Dominus aedificaverit Domum” (Psalm 127) in G groot [C. 10], voor bas-solo, 
viool-solo, violone en orgel

Heinrick Ignaz Franz Biber
Sonata Nr. 3 in d klein uit Fidicinium Sacro-Profanum



Inleiding
Was ze in een andere tijd geboren, dan zou Meret Lüthi vast in het hoforkest 
van Dresden hebben gespeeld. Op een Stradivarius, niet gehinderd door enige 
financiële beperking. Ze zou er toen de enige vrouw geweest zijn. Of ze had 
stage gelopen bij de Italiaanse sterviolist Luigi Tomasini in de microkosmos van 
het Esterhazy-orkest. Of ze had geobserveerd hoe het eraan toeging in Venetië, 
waar Vivaldi musicerende, jonge vrouwen rond zich verzamelde.

René Descartes  

Na een intense briefwisseling met de Boheemse prinses Elisabeth van de Palts 
draagt René Descartes (1596 – 1650) zijn traité Les Passions de l’Ame (1649) aan 
haar op. Daarin probeert hij op haast mechanistische wijze de menselijke passies te 
begrijpen. Niet in de moderne zin van ‘hartstocht’, maar van ervaringen, stemmin-
gen die de mens passief ondergaat door een gebeuren van buiten af, neurofysiolo-
gische processen, gestuurd door de pijnappelklier. Descartes, die eerder aan Marin 
Mersenne en Constantijn Huygens bekende dat hij nog geen kwint van een octaaf 
kon onderscheiden, ontwerpt een systeem waarin de muziek het medium is tussen 
lichaam en ziel en in staat is om een waaier aan stemmingen op te roepen. Hiermee 
heeft Descartes de grondslag gelegd voor de affectenleer die Kuhnau, Mattheson 
en anderen verder zouden uitwerken. 

La musique est faite pour exciter les passions, 
mais cela n’est plus en rapport avec l’ethos 
des modes. Ce caractère propre à exciter les 
passions n’est pas une dimension de la musi-
que elle-même, mais un jeu de compositeur 
qui fait succéder des effets musicaux contras-
tés. C’est la nature de l’âme qu’il faut mieux 
connaître pour comprendre ce phénomène.



Meret Lüthi

Zolang Meret Lüthi zich kan herinneren, namen haar ouders (een lerares en een we-
tenschapper) haar mee naar concerten en was het huis vol muziek. Toen ze merkte 
hoe haar ouders geraakt werden door muziek, bijvoorbeeld van Bach, voelde de 
kleine Meret aan, dat hier iets bijzonders gebeurde. Die ervaring van een onverklaar-
baar contact met een andere wereld heeft haar nooit meer losgelaten. 

De uit Bern afkomstige violiste Meret Lüthi speelde een tijdlang bij B’ Rock en gaf 
in die periode les aan het Conservatorium van Antwerpen. Bij B’ Rock en het Frei-
burger Barok Orchester trof ze zielsgenoten om in 2008 een nieuw ensemble te 
beginnen: Les Passions de l’Ame. Het repertoire komt uit de periode waaruit de 
naam van het ensemble afkomstig is, de 17e en 18e eeuw. Ze is een vorser, maakt 
graag haar huiswerk en doet in bibliotheken voor elk project gretig research rond het 
repertoire. Thuis aan de piano vormt er zich dan langzaam een beeld van wat deze 
muziek te vertellen heeft en hoe ze zal klinken. Tijdens de repetities met haar ‘col-
lega’s’ worden de artistieke keuzes tot in de puntjes besproken en op punt gesteld 
om die tijdens de concertuitvoering weer te laten varen. ‘Ik bouw muren om ze te 
laten omvallen’, zegt Meret Lüthi. ‘Tijdens het concert presenteren zich soms nieuwe 
deuren die opengaan en daar gaan we dan samen door, in Verbindlichkeit, wij evo-
lueren in één flow. Dat verklaart, volgens mij de sound van Les Passions de l’Ame’. 
Hoe langer ze samen onderweg zijn, hoe meer ze ervan overtuigd is dat ze met Les 
Passions de l’Ame, de perfecte naam gekozen heeft voor wat ze doen. 

‘Muziek gaat altijd over verbinding, of het nu met de anderen is of met het Andere. 
Ik ben protestants en open-minded opgevoed, soms geloof ik dat er een God is, 
soms weer heel wat minder. De muziek van de 17e en 18e eeuw is als poëzie, ze 
heeft een hoog retorisch gehalte. Als ik deze muziek tot in haar kleinste stijlfiguren 
begrijp en precies weet wat ik wil vertellen, kan ik anderen hiermee raken. En dan 
ben ik klaar om ook geraakt te wórden. Dit mirakel, dit mysterie voltrekt zich regel-
matig wanneer ik op de scène sta’. 

De klank

Les Passions de l’Ame, Orchester für Alte Musik Bern is het bekendste barokorkest 
van Zwitserland. Ze speelden o.m. op het Lucerne Festival, het Festival Oude Mu-
ziek Utrecht en werk(t)en samen met artiesten als Kristian Bezuidenhout, Simone 
Kermes, Dorothee Oberlinger … Les Passions de l’Ame is het bekendste orkest 
voor oude muziek in Zwitserland. Ze bestaan nog nagenoeg uit de leden van 2008, 
stemmen op 415 Hz en spelen op periode-instrumenten. De viola d’ amore die op 
de cd ‘Divina’ te horen is, moet Meret Lüthi voor het openingsconcert van Musica 
Divina 2020 om praktische redenen thuis laten. Wel speelt ze op drie verschillende 
violen, in verschillende stemmingen. De partia II en V van H.I.F von Biber speelt ze 
met scordatura, sommige snaren worden tot een hele terts hoger gestemd, om het



instrument uit te breiden en zo nog  meer kleur te genereren. ‘Het publiek hoeft zich 
van dat omstemmen niets aan te trekken’, zegt ze lachend, ‘maar het brengt wel 
meer Rock&Roll in de hoofden van de musici’. 

Voor het middendeel van het concert, de twee sonates uit de Sacro-Profanus Con-
centus Musicus van Schmelzer en de Passacaglia van Biber, kiest ze haar geliefde in-
strument uit 1650, gebouwd door de Oostenrijkse luthier Jacobus Stainer. Tiroolse 
instrumenten uit de werkplaats van Stainer stonden bekend om hun rijke en heldere 
klank. Francesco Geminiani en Giuseppe Tartini speelden erop, Mozart kreeg er 
een cadeau van vorst von Lobkowicz. Een Zwitserse stichting stelt Meret Lüthi een 
Stainer-viool ter beschikking voor al haar Biber-concerten. ‘Als ik hem vastpak, moet 
ik telkens een knop omdraaien, deze viool is immers sterker dan ikzelf. Ik word als  
het ware de co-driver en moet hem of haar gewoon volgen. Maar wat een kansen 
krijg ik aangereikt! Als ik mij overgeef, wat ik trouwens met plezier doe, komen er 
nieuwe kleuren vrij, zelfs andere manieren van timing, het instrument schept mij. 
Mijn collega’s weten het intussen, ik hou van verrassingen, I love the risk.’ Voor de 
volledigheid voegt ze eraan toe dat ze een boog gebruikt van Eduardo Gorr (Cre-
mona), een Steckfroschbogen, een vroeg model van voor 1700. Ook die heeft geen 
onbelangrijk aandeel in de sound.

Schmelzer en Biber tussen hemel en aarde.

Zowel Schmelzer (1623 – 1680) als Biber (1644 1704) waren belangrijke musici en 
componisten in de ontwikkeling van het Oostenrijkse en Zuid-Duitse muziekleven. 
Schmelzer was verbonden aan het koninklijk hof in Wenen, vluchtte omwille van de 
pest naar Praag, waar hij in 1680 aan de pandemie bezweek. Zijn bekendste leer-
ling, Biber was volgens de toenmalige muziekjournalist Charles Burney de beste 
violist van zijn tijd. Beiden werkten aan vorstelijke hoven, waar ze zowel profane als 
religieuze muziek speelden en componeerden. De Rooms-Duitse keizer Leopold I 
verhief hen in de adelstand tot J.H. Schmelzer von Eheruef en Heinrich Ignaz Franz 
von Biber.

‘Elk op hun manier verbinden Biber en Schmelzer het menselijke en het goddelijke 
niveau’, verklaart Meret Lüthi. ‘Zoals het voorwoord van de bundel vermeldt, schrijft 
Schmelzer Sacro-Profanus Concentus Musicus muziek voor heiligen en stervelin-
gen. Die sonates bestaan uit talloze korte deeltjes die voortdurend van stemming 
wisselen, soms verandert het karakter al na enkele maten. Alle aardse aspecten ko-
men erin voor, maar ook tal van mystieke en religieuze. Als uitvoerders moeten wij 
dus voortdurend onze instelling wisselen en tussen hemel en aarde over en weer 
reizen. Biber ontwikkelt langere bogen dan zijn oudere collega. Bij hem ervaar ik op 
een heel andere manier, iets dubbels. Enerzijds is hij de virtuoze violist, de showman, 
de knappe intellectueel die aartsmoeilijke muziek schrijft in ingewikkelde scordatura. 



Maar de diepere laag van zijn muziek verwijst altijd naar het bovennatuurlijke, er 
spreekt een grote dankbaarheid uit, die teruggaat op zijn geloof. De titel van een an-
dere bundel waaruit we spelen vat het mooi samen: de harmonia tussen artificiosa, 
het aardse vuurwerk en het hemelse, meditatieve ariosa’. 

Corona

Omwille van de Covid-voorschriften verlaten de musici het podium niet. Ieder-
een speelt en luistert - verspreid - in zijn eigen bubbel op anderhalve meter. De 
opdracht om te verbinden is nog nooit zo dwingend geweest. ‘Als ik de laatste  
Rosenkranzsonate van H. I. Franz Biber speel, de Passacaglia Der Schutzengel, zal 
ik dit keer omringd worden door mijn collega’s, in plaats van solo op het podium te 
staan. Deze sonate, waarin een engel uit de hemel lijkt neder te dalen, gaat al erg 
lang met mij mee, ik speelde ze in huiskamers, in een bejaardentehuis, in kerken en 
concertzalen. Al die vorige uitvoeringen begeleiden mij, net zoals alle violisten op 
aarde die het werk ooit vóór mij speelden. Ook dit maakt voor mij het mysterie uit 
van wat muziek is.’

Chantal De Waele

___________________________________________________________________

Meret Lüthi ontving in februari 2020 de Cultuurprijs van de Bürgi Willert Foundation.  
Van Les Passions de l’ Âme verschenen recent de cd’s Variety (2019), waarvoor ze op 18 
oktober 2020 de OPUS Klassik prijs in ontvangst nemen, en Divina (2020). Voor Spicy (2013) en 
Schabernack (2017) ontvingen ze een Diapason d’Or. 





Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis 
ante lucem surgere: 
Surgite, postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum:

ecce hereditas Domini, filii;
merces fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis:
ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit 
desiderium suum ex ipsis:
non confundetur
cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, 
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.

Amen.

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
Als de Heer de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Vergeefs is het
dat je vroeg opstaat,
je laat te ruste legt,
je aftobt voor wat brood –
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
Als pijlen in de hand van de schutter,
zo zijn de kinderen, verwekt in je jeugd. 

Gelukkig de man
wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij.
Hij staat niet te schande
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin, 
en nu en altijd
in de eeuwen der eeuwen

Amen.

Teksten
Heinrich Ignaz Franz Biber 
Nisi Dominus aedificaverit Domum 
(Psalm 127)

Vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling



Biografieën
Meret Lüthi

Violiste Meret Lüthi weet als geen ander haar muzikanten en publiek zowel 
muzikaal als verbaal te inspireren. Sinds 2018 heeft zij als artistiek leider, 
dramaturge en concertmeester vorm gegeven aan het internationale gere-
nommeerde Les Passions de l’Ame, Orchester für Alte Musik Bern. Dit en-
semble was reeds te gast op het Lucerne Festival, Tage Alter Musik Regens-
burg, Schwetzinger Festspiel en Musikfest Stuttgart. Zij werkte samen met 
artiesten als Dorothee Oberlinger, Els Biesemans, Simone Kermes, Kristian 
Bezuidenhout en Nuria Rial.

Meret Lüthi volgde haar opleiding in haar geboorteplaats bij de violisten 
Monika Urbaniak-Lisik en Eva Zurbrügg, en behaalde haar onderwijs- en 
concertdiploma’s met onderscheiding. Haar studie strijkkwartet leidde haar 
naar Basel, naar Walter Levin, en ze studeerde barokviool bij Anton Steck 
in Trossingen.

Als bekende specialist in oude muziek is een regelmatige gast bij Radio 
SRF 2 Kultur en doceert barokviool en historische uitvoeringspraktijk aan 
Hochschule der Künste Bern. In 2017 ontving ze de Muziekprijs van het kan-
ton Bern voor haar jarenlange uitstekende muzikale prestaties, en in 2020 
de Cultuurprijs van Bürgi-Willert -Stichtung. Haar artistieke werk is vastge-
legd in opnames van Sony Music Switzerland en Ramée, die twee keer de 
Diapason d’or hebben gekregen.

Jonathan Sells

Jonathan Sells is concert- en operazanger, artistiek leider en dirigent. De 
Brits-Zwitserse bas-bariton speelde in enkele van ‘s werelds meest prestigi-
euze concertzalen, waaronder het Sydney Opera House, Royal Albert Hall, 
Lincoln Centre en Carnegie Hall, met William Christie, John Eliot Gardiner, 
Ton Koopman, Roger Norrington en Frieder Bernius. Hij stond reeds op het 
podium van het Teatro Real in Madrid, de Glyndebourne Festival Opera en 
de Opera van Zürich.



Na zijn studie muziek en musicologie aan de University of Cambridge en 
zang en opera aan de Guildhall School (GSMD) in Londen, bezocht hij de 
Internationale Opera Studio in Zürich.
Wat volgde, waren inspirerende samenwerkingen met o.a. William Chrsitie 
en Les Arts Florissants, John Eliot Gardiner en de English Baroque Soloists 
(J.S. Bach Matthäus-Passion opname voor Deo Gloria), John Butt en het 
Dunedin Consort, I Fagiolini (Monteverdi opname voor Chandos und Dec-
ca), het Helsinki Baroque Orchestra o.l.v. Aapo Häkkinen, het Züricher Kam-
merorchester en de componist/pianist Edward Rushton. Sinds 2006 heeft hij 
een nauwe band met Aldeburgh Music / Snape Maltings. 

Jonathan Sells concerteerde met Edward Rushton in de Tonhalle Zürich, in 
de Berner Liederstunden, in Theater Stok en Theater Rigiblick in Zürich en 
mogelijkerwijze ook in uw huiskamer als lid van “Besuch der Lieder: Musik 
und Poesie zu Hause”. 

Les Passions de l’Ame

Sinds 2008 creëert Les Passions de l’Ame, het oude muziekensemble van 
Bern onder leiding van violist Meret Lüthi, nieuwe klanken en levendige 
interpretaties op historische instrumenten. Dat is het  handelsmerk van dit 
internationale orkest dat “een frisse wind blaast in het soms benauwde klas-
sieke muziek sector ”(Berner Zeitung 2010).

In de afgelopen jaren waren de hoogtepunten van “het beroemdste ba-
rokensemble van Zwitserland” (24 heures 2016) concerten in de Händel-
Festspiele Halle (2019), het Valletta International Baroque Festival (2019), 
het Musikfest Stuttgart (2018), Concentus Moraviae (2018), de Schwetzin-
ger Festspiele (2018), de Internat. Bachfest Schaffhausen (2018), de Arolser 
Barock-Festspiele (2018), de uitvoering van Monteverdi’s Vespers voor de 
Heilige Maagd in samenwerking met het Luzerner Theatre (2017), evenals 
concerten op het London Festival of Baroque Music (2017), de Tage der 
Alte Musik Regensburg (2018 en 2016), het Lucerne Festival (2015), het 
London Handel Festival (2015), het Festival Oude Muziek Utrecht (2014), als 
onderdeel van de viering van Europa’s Culturele Hoofdstad in Riga (2014), 



in het Concertgebouw Brugge (2015 en 2013) en samenwerkingen met 
Kristian Bezuidenhout, Hana Blažíková, Simone Kermes, Nuria Rial, Carolyn 
Sampson, Dorothee Oberlinger en Hans-Christoph Rademann.

De musici van Les Passions de l’Ame zijn internationaal gerenommeerde 
specialisten in oude muziek en werken als solisten, kamer- en orkestmusici 
met ensembles als het Freiburger Barockorchester en het Belgian Baroque 
Orchestra B’Rock. Ze geven ook les aan het Conservatorium van Antwerpen 
en de Hogeschool voor de Kunsten van Bern.

Dit “barokensemble van topklasse” (Schaffhauser Nachrichten 2012) wil 
met zijn pittige en geestige programma’s, zoals “Passion Attacks”, “The 
Seven Deadly Sins”, nieuwsgierigheid wekken voor zowel bekend als onbe-
kend 17e- en 18e-eeuws repertoire. “Delirio Amoroso” in zijn succesvolle 
concertreeks in Bern, “Alte Musik? – Ganz neu!” (Oude muziek? - Helemaal 
nieuw!).

De naam van het orkest verwijst naar een essay van René Descartes in 1649, 
waarin de filosoof spreekt over de passie die bemiddelt tussen lichaam en 
ziel. Het ensemble beschouwt muziek als precies deze bemiddelende rol en 
streeft ernaar om “les passions” onmiddellijk in een concertbeleving over 
te brengen.

De concerten van Les Passions de l’Ame worden regelmatig uitgezonden 
door Europese radiostations (o.a. SRF 2 Kultur, Espace 2, Deutschlandfunk 
Kultur, BBC, BR, WDR, SWR, HR, Latvijas Radio, concertzender.nl). Twee 
concerten, in Neurenberg en op het Händelfestival in Halle, werden in 2019 
online uitgezonden door Bayerischer Rundfunk en Arte als videolivestream. 
De vijf cd’s “Spicy” (2013) en “Schabernack”, beide bekroond met een Dia-
pason d’or, “Bewitched” (2014), onderscheiden met de Supersonic Award, 
evenals “Variety” (2019) en “Divina” (2020) ) zijn uitgebracht door Sony 
Music (dhm).



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.



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



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 



kanaalwww.tvplus.be
@be.tvplus



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
Zoutwerf 5
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
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



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

SPONSORS

PARTNERS




