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Met uiterste respect dragen wij Musica Divina 2020 op aan alle 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
Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611) 
O vos omnes, qui transitis per viam 

Cristobal de Morales (c. 1500-1553)
Circumdederunt me, Misas de difuntos 

Tomás Luis de Victoria 
O magnum mysterium 

Cristobal de Morales 
Officium Defunctorum : Parce mihi Domine  

Tomás Luis de Victoria 
Officium defunctorum: in obitu et obsequiis sacrae imperaticis   



Spaanse mystiek
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Cristóbal de Morales (1500 ?-1553)

Is de thematiek van een requiem de dood of het mysterie van het leven? Wie in 
het duister duikt, zal er een waaier aan kleuren treffen. Misschien de tijd dat de 
ogen wennen. Zo vervoeren Victoria en Morales ons door een weelde aan muzikale 
ideeën, gewelven waar men zich blindelings in verliezen kan.

Tomás Luis de Victoria begon als koorzanger aan de kathedraal van Ávila, in de 
woeste Spaanse landstreek Castilië. Cristóbal de Morales was er kapelmeester ge-
weest (1526-1528). Ávila was trouwens de stad van de Heilige Teresa (1515-1582), 
iemand die geschiedenis schreef met getuigenissen rond vervoering en extase. Met
momenten van diepe stilte doorleefde ze ‘duistere nachten’, later werd ze immers 
een grote referentie voor de spiritualiteit en de mystieke ervaring van het westen. 
Als mystica van de 16e eeuw beschrijft ze de weg tot volkomenheid in haar verhan-
deling Castillo Interior (Innerlijke Burcht). Volgens haar moet de ziel doorheen zeven
stadia om tot Perfectie te komen: discipline, concentratie, geduld, contemplatie, 
bewustzijn en innerlijk geluk. Behorend tot de Karmelietessen heeft ze met deze 
principes de orde nieuw leven ingeblazen.

Tomás Luis de Victoria liep als jonge knaap door dezelfde wandelgangen. In 1565 
trekt hij richting Rome waar hij zich ontplooit tot componist; na zijn opleiding geeft 
hij les en wordt uiteindelijk kapelmeester ter plaatse. In 1578 wordt Victoria aalmoe-
zenier van San Girolamo naast de charismatische geloofspopulist Philip Neri. Tijdens 
het Concilie van Trente greep de Kerk terug naar de nieuwe spiritualiteit zoals die 
sinds het einde van de 15e eeuw leefde in de zogenaamde ‘katholieke Reformatie’ 
en door de grote Spaanse mystici zoals Johannes van het Kruis en Teresa van Ávila 
midden 16e eeuw werd verwoord. Muziek krijgt een leidende functie binnen het 
katholieke geloof en Victoria zal zich als componist in zijn roeping tot priester ge-
heel tot de kerkmuziek wijden. In Rome bevindt hij zich te midden een bruisende 
muzikale activiteit en komt als zodanig in contact met componisten uit alle hoeken;
hij publiceert er acht muziekbundels met meesterwerken uit de Rennaissance. In zijn 
eigen Libro de Misas uitgegeven in 1583 voegt hij een aantekening toe voor Filips II 

Santa Teresa d’Avila, Santa 
Maria della Vittoria in Rome, 

Gian Lorenzo Bernini



van Spanje waarin hij zijn wens uitdrukt om zich terug te trekken om het goddelijke 
te contempleren (zoals een priester dient te leven): ‘ad divinam, ut sacerdotem de-
cet, contemplationem traducerem’. Drie jaar later keert hij terug naar zijn vaderland 
waar hij voor het klooster Descalzos Reales in Madrid kiest, onder auspiciën van 
Maria van Habsburg, dochter van Keizer Karel V en weduwe van keizer Maximiliaan 
II. Een rustige oord waar hij dagelijks de mis zingt, samen met twaalf priesters en 
vier koorknapen. 

In diezelfde uitgave van 1583 brengt hij een Missa pro defunctis uit, een dodenmis 
geschreven voor vier stemmen. Ter ere van het overlijden van Maria van Habsburg 
in 1603 componeert hij een nieuw Officium Defunctorum, deze keer voor zes stem-
men. Opvallend is de keuze van het tekstmateriaal. Het begint krachtig met een 
morgengebed op de tekst van het Boek van Job (Job 10:1-7) Taedet animam meam:

 «Vervuld van afschuw voor het leven 
 laat ik mijn klacht de vrije loop 
 en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel. .»

Naast de gebruikelijke onderdelen van het Requiem voegt hij ook Versa est in luc-
tum toe, een niet-liturgisch motet dat als volgt luidt;

«Mijn lier is geworden tot rouwinstrument,
mijn fluit tot de stem der treurenden. 
Mijn Heer, spaar mij toch, want mijn dagen zijn vluchtig.»

Op het einde van de mis weerklinkt voor de kwijtschelding nog het responsorium 
Libera me. Het stuk werd twee jaar na de uitvoering gepubliceerd, met het wapen-
schild van de keizerin en het onderschrift ‘voor de begrafenis van uw hoog gewaar-
deerde moeder’. Het is gericht tot Prinses Margareth, dochter van de keizerin die in 
het klooster tradt in 1584 en deel uitmaakte van de 33 slotzusters .

Binnen de a capella Renaissance muziek, is het Officium Defunctorum een ware pa-
rel die naderhand de eenstemmige versie van de dodenmis zal weten te vervangen. 
Tomás Luis de Victoria wordt beschouwd als de grootste polyfonist van het Ibe-
risch Schiereiland; zijn œuvre rivaliseeert met Palestrina in Rome, Josquin des Prez 
in Vlaanderen of Roland de Lassus aan het hof van Münich. Maar hetgeen opvalt en 
hem onderscheidt, is dit intens mystiek lyrisme dat typisch Spaans lijkt te zijn.

De dood is binnen het katholiek geloof een passage die net als de duistere nacht 
waar de mystici van getuigen, tot het licht leidt. Een ‘diep-gang’ haast mystiek van 
aard —voldoende om Victoria als muzikale pendant te zien van Teresa van Ávila.

Isaline Claeys



Tomás Luis de Victoria 
O vos omnes,  
qui transitis per viam
O vos omnes
qui transitis per viam,
attendite et videte
si est dolor similis
sicut dolor meus.
Attendite universi populi
et videte dolorem meum.
Si est dolor similis
sicut dolor meus.

O, jullie allen,
die hier voorbijgaan, 
kijk toch en zie :
is er leed zo groot
als het mijne ?
Kijk toch, iedereen,
en zie mijn leed :
is er leed zo groot
als het mijne ?

Teksten

Cristobal de Morales
Circumdederunt me,  
Misas de difuntos
Circumdederunt me gemitus mortis,
dolores inferni circumdederunt me;
et in tribulatione mea
invocavi Dominum,
vocem meam.
Diligam te, Domine, fortitudo mea:
Dominus firmamentum meum,
et refugium meum,
et liberator meus.

Doodsklachten omgaven mij,
helse pijnen omgaven mij,
en in mijn beproeving
riep ik mijn Heer aan,
en hij hoorde mijn stem. 
Ik heb U lief, mijn Heer, mijn kracht :
Mijn Heer, U bent mijn steun,
mijn toevluchtsoord,
en mijn bevrijder.



Tomás Luis de Victoria
O magnum mysterium

O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent
Dominum natum
iacentem in præsepio!
O beata Virgo,
cuius viscera meruerunt
portare Dominum Iesum Christum.
Alleluia.

O groot mysterie
en wonderbaarlijk teken,
dat juist de dieren 
onze pasgeboren Heer
mochten zien liggen in een kribbe !
O gelukkige Maagd,
wier schoot waardig was
onze Heer Jezus Christus te dragen.
Halleluja. 

Cristobal de Morales 
Officium Defunctorum: 
Parce mihi Domine 

Parce mihi, Domine, 
nihil enim sunt dies mei. 
Quid est homo, quia magnificas eum? 
Aut quid apponis erga eum cor tuum?
Visitas eum diluculo 
et subito probas illum. 
Usquequo non parcis mihi, 
nec dimittis me, 
ut glutiam salivam meam? 
Peccavi, quid faciam tibi, 
o custos hominum? 
Quare posuisti me contrarium tibi, 
et factus sum mihimetipsi gravis? 

Heer, laat mij toch met rust,
mijn dagen zijn al vluchtig.
Waarom acht u de mens zo hoog?
waarom krijgt hij al die aandacht van u?
Elke ochtend dringt u zich aan hem op,
u onderzoekt hem, elk ogenblik opnieuw.
Wanneer wendt u uw blik eens af,
wanneer gunt u mij even rust, 
zodat ik kan slikken? 
Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan, 
bespieder van de mens?
Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen?
Ik ben mezelf al tot last.



Cur non tollis peccatum meum, 
et quare non aufers iniquitatem meam? 
Ecce, nunc in pulvere dormiam, 
et si mane me quaesieris,
 non subsistam.

Waarom negeert u mijn misstappen niet?
Waarom gaat u niet voorbij aan mijn fouten?
Weldra zal ik tot stof zijn vergaan,
u zult naar me zoeken, 
maar ik zal er niet zijn.

Tomás Luis de Victoria 
Officium defunctorum:  
in obitu et obsequiis 
sacrae imperatricis
Lectio: Taedet animam meam
Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: Noli me condemnare:
indica mihi, cur me ita iudices. 
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnieris, et opprimas me,
opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adiuves?
  
Numquid oculi carnei tibi sunt:
aut sicut videt homo, et tu vides?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
aut anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam, 
et peccatum meum scruteris?
Et scias, quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo, qui de manu tua possit eruere.

Vervuld van afschuw voor het leven 
laat ik mijn klacht de vrije loop 
en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel.  
Tegen God zal ik zeggen: “Veroordeel mij niet, 
laat me weten waarom u mij bestrijdt.  
Doet het u goed mij te verdrukken, 
te verachten wat uw handen 
hebben voortgebracht 
en de plannen van de goddelozen te 
begunstigen?  
Hebt u de ogen van een mens, 
ziet u zoals mensenogen zien?  
Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling, 
uw jaren als de levensdagen van een mens?  
Zoals u naar mijn fouten speurt, 
zoals u probeert te ontdekken wat ik 
heb misdaan! 
U weet dat ik niet schuldig ben, 
maar niets kan mij uit uw macht bevrijden.



Missa pro defunctis

Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
 
Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
 
Requiem aeterman dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis. 

Kyrie  
Kyrie eleison 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Graduale
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
 
In memoria aeterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.

Offertorium
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu: 
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

Schenk hen eeuwige vrede, o Heer,
en laat eeuwig licht over hen stralen.

U komt een loflied toe, o God, in Sion,
U zal een offer worden gebracht in Jeruzalem :
verhoor mijn bede,
iedere sterveling zal tot U komen.

Schenk hen eeuwige vrede, o Heer,
en laat eeuwig licht over hen stralen.
 

Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U

Schenk hen eeuwige vrede, o Heer,
en laat eeuwig licht over hen stralen.

De rechtvaardige zal eeuwig herinnerd worden,
kwade laster hoeft hij niet te vrezen.

 
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
verlos de zielen van alle overleden gelovigen
van hellestraffen, en van de diepe afgrond,
verlos hen uit de muil van de leeuw,
opdat de Onderwereld hen niet verzwelgt,
en zij niet in de duisternis vallen.
Moge de heilige Michael, de vaandeldrager,
hen leiden naar het heilige licht, 
dat U eens beloofde aan Abraham,
en aan zijn nageslacht.



Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus:
tu suscipe pro animibus illis,
quarum hodie memoriam facimus,
fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini eius.

Sanctus-Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem. 
 
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam.

Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine .
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
 
Requiem aeternamn dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis
cum sancti tuis in aeternum,
quia pius es.

Offers en gebeden vol lof, 
Heer, bieden wij U aan :
aanvaard ze ten behoeve van de zielen
die wij hier vandaag gedenken.
Laat hen overgaan, o Heer,
van de dood naar het leven,
dat U eens beloofde aan Abraham,
en aan zijn nageslacht.

Heilig, Heilig, Heilig de Heer,
de God der Hemelse machten,
vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge. 

Gezegend is hij die komt in naam van de Heer,
Hosanna in de hoge. 

Lam Gods,
dat alle zonden der wereld wegneemt,
geef hen rust. 

Lam Gods,
dat alle zonden der wereld wegneemt,
geef hen eeuwige rust.

Laat eeuwig licht over hen stralen, Heer,
met uw heiligen, tot in eeuwigheid,
want U bent mild. 

Geef hen eeuwige rust, o Heer,
laat eeuwig licht over hen stralen, 
met uw heiligen, tot in eeuwigheid,
want U bent mild.



Motet: Versa est in luctum
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei. 

Responsorium: Libera me
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra,
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
 
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.
 
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
 
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.
 
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Mijn lier is geworden tot rouwinstrument,
mijn fluit tot de stem der treurenden. 
Mijn Heer, spaar mij toch,
want mijn dagen zijn vluchtig. 

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag
wanneer hemel en aarde zullen schudden,
wanneer U met vuur zult oordelen 
over de wereld.
Ik begin te trillen en ben bevreesd,
voor het oordeel, voor uw woede die komen 
zal, wanneer hemel en aarde zullen schudden. 

Die dag, die dag van toorn, van rampspoed 
en ellende, die grootse en zeer bittere dag,
dat U met vuur zult oordelen over de wereld.

Schenk hen eeuwige vrede, o Heer,
en laat eeuwig licht over hen stralen.

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die vreselijke dag,
wanneer hemel en aarde zullen schudden,
wanneer U met vuur zult oordelen 
over de wereld.
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.

Vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling, Marjolein van Zuylen



Biografieën
Lionel Meunier

Na zijn blokfluitstudies in Frankrijk studeerde Lionel Meunier zang bij Rita 
Dams en Peter Kooij aan het conservatorium van Den Haag. Hij zong bij en-
sembles als Collegium Vocale, Ex Tempore, Cappella Pratensis, I Favoriti de 
la Fenice en werkte samen met specialisten als Ton Koopman, Christophe 
Rousset, Gustav Leonhardt, Paul Dombrecht, Rinaldo Alessandrini en Jean-
Claude Malgoire. Samen met Francis Penning stichtte hij in 2004 het vocale 
ensemble Vox Luminis, waarvan hij de artistieke leiding waarneemt. 

Vox Luminis

Het in Namen gevestigde vocale ensemble Vox Luminis werd opgericht in 
2004 en legt zich toe op het repertoire van de 16de tot de 18de eeuw. 
Het wordt geprezen om zijn heldere en homogene ensembleklank, maar 
evenzeer om de kwaliteiten van zijn individuele zangers in solistische passa-
ges. Het gezelschap bracht veertien cd’s uit met muziek van o.a. Domenico 
Scarlatti, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz, Buxtehude die in de internatio-
nale vakpers op veel bijval konden rekenen. Ook wijdden ze een opname 
aan cantaten van Johann, Johann Michaël en Johann Christoph Bach. Hun 
laatste cd, Orphée aux enfers kwam tot stand in samenwerking met a nocte 
temporis.
Vox Luminis krijgt steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, de stad Na-
men, “Namur Confluent Culture” en is erkend voor de tournees “Arts et 
Vie”.



Abdij van Tongerlo

Op verzoek van heer Giselbert vestigen omstreeks 1130 enkele norbertijnen 
uit Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo. Naast haar landbouwacti-
viteiten 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 oorspronke-
lijke 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 balling-
schap. 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 gebou-
wen. 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 schit-
teren 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.



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
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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
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




