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Geachte festivalbezoeker,

Musica Divina is op enkele jaren tijd een begrip geworden voor liefhebbers 
van klassieke muziek en erfgoed in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. 
Jaar na jaar brengt het festival hemelse muziek naar de vele abdijen, kerken en 
begijnhoven van de Antwerpse Kempen. Het festival ging van start vanuit de 
ambitie van de provincie Antwerpen om ook in de Kempen, waar minder grote 
concertzalen beschikbaar zijn, klassieke muziek van topniveau te brengen. Dankzij 
de passie en de kunde van de vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en 
de trouwe steun van hoofdsponsor IOK maken we deze ambitie al vele jaren waar. 
De festivaldirectie werd dit jaar overgenomen door Jelle Dierickx, die zijn sporen 
eerder al verdiende bij festivals in onder andere Rotterdam, Gent, Potsdam en 
Brno. Hij kan verderbouwen op de mooie erfenis van Veerle Declerck, die na 15 
jaar en 22 geslaagde festivals begonnen is aan een nieuwe uitdaging.
De toevoeging van Poesia Divina aan het programma is alvast een fijne uitbreiding 
van het festivalconcept. Ook de toegenomen aandacht voor het toeristische 
potentieel van de Kempen in combinatie met Muscia Divina is veelbelovend. Ik 
heet u van harte welkom op dit uniek festival op hemelse locaties.

Geniet ervan,

Luk Lemmens,
gedeputeerde voor Cultuur
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Programma
Noorse luisterliederen

Lucien Goethals
Paisajes Interiores

Noorse luisterliederen
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BENEDICTE MAURSETH

Benedicte Maurseth is een Noorse muzikante, componiste en schrijfster. Ze begon 
op achtjarige leeftijd met het spelen van de hardangervedel bij Knut Hamre. De 
traditionele muziek van de hardangerregio is haar specialiteit. Ze werkte samen 
met kunstenaars uit verschillende hoeken zoals Jon Fosse, Svein Tindberg, Anne 
Marit Jacobsen, Knut Hamre, Berit Opheim en Nils Økland. Ze toerde wereldwijd, 
zowel solo als met ensembles. Ze maakte diverse cd-opnames bij Grappa en ECM. 
In 2009 debuteerde ze als auteur met een boek omtrent haar mentor: Å vera 
ingenting – Samtalar med spelemannen Knut Hamre.

KARIN DE FLEYT 

Karin De Fleyt is een polyvalent fluitiste, gespecialiseerd in 20ste en 21ste-eeuwse 
fluitliteratuur. Ze bespeelt de fluit, altfluit, piccolo, basfluit, shakuhachi en bansuri. 
Ze studeerde aan het Conservatorium van Gent waar zij met grote onderscheiding 
de titel ‘Meester in de Muziek’ behaalde voor fluit (bij Eric De Queker en Philippe 
Benoit), hedendaagse muziek (bij Godfried-Willem Raes). Daarnaaste behaalde ze 
een aggregaat voor instrument en kamermuziek aan het Orpheus Instituut. Zowel 
als soliste, als in verscheidene ensembles speelde ze op tal van gerenommeerde 
festivals en concerten wereldwijd.
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Zoals de deining
De hardangervedel, voor sommigen al een heilig instrument, heeft het niet makkelijk 
gehad, al vanaf zijn ontstaan, doorheen de jaren met het lot en leven van fiedelaars, 
tot het versplinteren en verbranden ervan als instrument van de duivel, zo was 
het bijna uitgestorven, naar de status van een nationaal instrument, tot nu, voor 
sommigen een bijna heilig instrument.

Wat zegt de muziek voor hardangervedel dat andere muziek niet zegt?

Vreemd genoeg -ik ben immers in Hardanger opgegroeid- duurde het vele jaren 
alvorens ik de hardangervedel vond. Het was pas wanneer ik recitals begon te geven 
met violist Håkon Høgemo en saxofonist Karl Seglem dat de hardangervedel zich 
aan me openbaarde, maar dan wel met een mokerslag.
Later heb ik de betoverende schoonheid van de muziek voor hardangervedel aan 
den lijve ondervonden dankzij samenwerkingen met Knut Hamre en Benedicte 
Maurseth.

Wat zegt me deze hardangervedel in de handen van een meester? Wat hoor ik?

Ik denk dat het iets te maken heeft met wat diegenen die voor mij geleefd hebben 
en van wie ik afstam me te zeggen hebben. Het is ook de klank van hun leven die ik 
hoor, net als de klank van mijn leven. Voor mij voelt het zich aan alsof de muziek voor 
hardangervedel zorg draagt voor mijn overledenen, bijvoorbeeld zoals je die muziek 
kan horen op de cd Alde-Swell van Benedicte Maurseth.

Als er iets is dat cultuur hoort te doen, dan is het wel zorg dragen voor diens doden.

Bestaat er muziek in de wereld die beter zorg draagt voor de doden, niet enkel 
mijn overledenen, dan dat de muziek voor hardangervedel dat doet? Waarom is dat 
zo? Heeft het iets te doen met de meetrillende snaren, alsof het onzichtbare in het 
zichtbare aanwezig is?

Omdat daar, in het spel, het lijkt alsof de doden aanwezig zijn, ja, zoals  de deining, 
zoals een vloedgolf, zoals wind in de bladeren. En ik luister naar hen. En ik voel me 
zowel helemaal thuis als erg ver weg, ik ook, zoals de deining.

Jon Fosse
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Laudatio
Uitgesproken door Herman Sabbe ter gelegenheid van de uitreiking van de 
Visscher-Neerlandia-Prijs aan Lucien Goethals in de Aula van de Universiteit Gent 
op 15 september 1999.

Een compositorisch oeuvre, wanneer het die naam verdient, is een geschiedenis. 
Over de jongste veertig jaar is de muziek van Lucien Goethals – althans het 
oppervlak ervan- sterk geëvolueerd. Zodra we van zo’n geschiedenis een verhaal 
maken, een musicologisch verhaal, gaat die geschiedenis mythische trekjes 
vertonen: mytheempjes en mythasmetjes. Het is niet anders. Geschiedschrijving is 
een publieke oefening in collectieve anamnese. Vooruit dus maar.

Goethals komt de eer toe de laatste componist te zijn die in België een 
concertschandaal heeft mogen veroorzaken. Het gebeurde in 1972, in de grote 
concertzaal van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, vóór en door het 
abonneespubliek van de Filharmonische Vereniging.
En toch: het is traditioneel de betrachting geweest van Goethals, de traditie beter 
te kennen teneinde haar door variatie te ontwikkelen. Wél gaat het om een andere 
traditie, een traditie die vrijwel onbekend is in onze concertzalen; en een meervoudige 
traditie. Goethals heeft, zoals alle intelligente kunstenaars, vele vaderen. Maar zijn 
hoofdmentor, het zal u niet verbazen, is een Oostvlaming; een Oostvlaming die al vijf 
eeuwen zwijgt: O(c)kegem. Het sterkste wat de Vlaamse muziek aan de wereld heeft 
geschonken, overgeplaatst naar vandaag. Renaissance van de Vlaamse Renaissance, 
de 15de eeuw getransponeerd naar het eind van de 20ste, met inbegrip van alle 
modernistische gemakken en ongemakken.
Nog even dat concertschandaal. Het ging om de creatie van het Concerto voor 
Orkest. Of, juister gezegd: een Concerto voor twee orkestgroepen en een groep 
slagwerkers, die, zowel ruimtelijk als sonoor, als het ware bemiddelen tussen 
de twee orkestgroepen. Typische Goethalse dialectica, een typisch plurilineair 
denken: verschillende stemmen, verschillende tijdverlopen, elk in hun eigenheid 
gehandhaafd, worden in onderlinge correlatie met elkaar gecoördineerd. Het is de 
esthetische verschijningswijze van een ethische verantwoording: een representatie 
van solidariteit in ‚polyvocaliteit‘: alle elementen, alle muzikale gegevens gaan van 
hand tot hand.
Uiteenlopende sonore middelen coördineren: ziedaar een hoofdverdienste van 
Goethals‘ werk.
En dan denk ik terug aan het Internationale Colloquium dat wij – dit wil zeggen: 
het IPEM en de groep SPECTRA die zich rond het IPEM had gevormd- hier, in dit 
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zelfde gebouw in 1964 –ja, 35 jaar geleden…- hebben georganiseerd, en waaraan 
we de titel ‚De Electronische Media in de Muziek‘ hadden meegegeven: een 
duidelijke uitdrukking van Luciens overtuiging dat de nieuwe sonore middelen, 
de elektroacustica, naast en samen met de gevestigde instrumentale middelen 
dienden ingezet. Hij had overigens reeds het jaar tevoren het voorbeeld gegeven: 
in 1963 werd zijn Diálogos voor vijf orkestgroepen en vierspoorsmagnetofoon op 
het Festival van Vlaanderen gecreëerd. In de volgende kwarteeuw zal hij met ruim 
twintig werken bijdragen tot de vestiging van het nieuwe gemengde genre. En toch 
zal hij vrienden en collega’s wanneer die het over de middelen hadden, steeds weer 
verbazen door fel de nadruk te leggen op de artistieke inzet, op het muzikale denken, 
het omarmende denken: electroakoestische partij en instrumentale partij(en) spelen 
op elkaar in, vullen elkaar aan, in diverse relaties: nu eens is de ‚tape‘ de schoot die 
de instrumentale opvangt en koestert, dan weer de gendarme die onvermurwbaar 
de tijd tikt.

Vanuit het besef dat de elektronische muziek een andere vorm van verspreiding 
en van communicatie met de luisteraar verlangt, concipieert hij in 1966, met 
Contrapuntos een van de allereerste elektronische installaties, een ‚environnement‘ 
met 12 geluidskanalen. En lang vóór het ‚multimediale‘ een technologisch 
modewoord wordt simultaniseert hij tekstvoordracht, beeldprojectie en multipele 
muziek. Maar soms is de creatieve verbeelding te krachtig voor de mogelijkheden 
van het plaatselijke muziekleven: Contrapuntos bijvoorbeeld is, als environnement, 
met zijn combinatie van electro-acustica en electro-optica nooit gerealiseerd.

Ik zei dat, aan het oppervlak, in het soort muzikale figuren en stilistische gebaren, 
de muziek van Goethals over de jongste 40 jaar sterk geëvolueerd is. Maar het 
fundament is gebleven, en dit garandeert, ondanks de variabiliteit, de samenhang 
van het oeuvre. En dat fundament, dat is een denkdiscipline die berust op de 
meest algemene regels van de Europese traditie, met name het contrapuntische 
denken; de muziek als geheugen, de muziek als geweten, de muziek als quasi-rituele 
inrichting van de tijd: dat stel van conventies waardoor iets wat altijd gelijk blijft toch 
verandert in de tijd, of omgekeerd.

Maar misschien leg ik wel erg de nadruk op het grootse in het muzikale denken van 
mijn vriend Lucien, en vergeet ik wat te veel het lyrische, wat in het werk van de 
jongste kwarteeuw op de voorgrond is getreden; en het intimistische: de menselijke 
stem, alleen omrankt door een paar instrumenten, of de stukjes voor viool alleen, 
voor fluit alleen: de ontmoetingen van de eenzame met zichzelf.
‚Geduld‘ en ‚langzame vervulling‘ zijn woorden die bij mij opkomen als ik denk 
aan het werk van Lucien Goethals, en de afstand schat die tussen zijn geduldige 
muziek en het ongeduldige luisteren in onze tijd overbrugd zou dienen te worden. 
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Ik stel mij dan voor dat ik troost vind bij de Joodse legende van de Zesendertig 
Rechtschapenen op wier schouders, voor allen verborgen, het wereldgewelf rust. Is 
hij één van die zeldzame pijlers, om wie in eenzaamheid en stilte het geheim van de 
verrukking wordt bewaard? Bewaart, doorheen onze tijd van onvoldragen vertier, zijn 
werk –een vrucht van trage vervulling- niet het geheim daarvan voor Betere Tijden?... 
In afwachting heeft zijn muziek nu vijfentwintig jaar lang al voorbeeldig als weinig 
andere standgehouden tegen de grote uitverkoop, tegen het geheugenverlies, 
tegen de ‚inconsciëntie‘.
Zoals alle grote muziek is die van Goethals groot te noemen omdat zij menselijke 
mentale toestanden tegenwoordig stelt die verfijnder, die subtieler zijn dan onze 
meeste, reëel beleefde mentale toestanden.

Ik wil eindigen onder verwijzing naar de titel van een beweging uit het Concerto 
voor orgel en instrumentaal ensemble, het Concierto de la Luz y las Tinieblas, ‚van 
het licht en de duisternis‘, met name Pasacalle del Peregrino, Passacaille du Pèlerin, 
Passacaglia van de Pelgrim, die kan staan als metafoor voor leven en werken van 
Lucien Goethals, maar ook, algemener nog, voor het zijn van een mens: De Reiziger 
op deze Aarde gaat zijns weegs. Tussen het Licht en de Duisternis, tussen geweld en 
zachtmoedigheid; tussen berusting en opstandigheid.

Herman Sabbe

Addendum door Jelle Dierickx

De Paisajes Interiores voor fluit solo van Lucien Goethals is één van zijn intimistische 
werken „waarin de eenzame zichzelf ontmoet“, waar „geduld“ en „langzame 
vervulling“ aan de orde zijn. De compositie uit 1983 is opgedragen aan fluitist 
Luciano Carrera. De uitvoerder kan zelf beslissen in welke volgorde de stukken 
gespeeld worden. Tussen het preludium en de coda kunnen drie landschappen en 
twee interludia in willekeurige volgorde geplaatst worden.
Karin De Fleyt heeft Lucien Goethals nog een paar vragen kunnen stellen toen ze de 
Paisajes Interiores aan het instuderen was: „Als ik mijn notities bekijk en terugdenk 
aan de samenwerking in Lucien zijn keukentje in 1996, vond hij het allerbelangrijkste 
dat er een speels karakter, zonder gehaastheid in de snelle noten hoorbaar was. 
Hij wilde ten allen tijde vermijden dat de korte noten ‘agressief’ zouden gespeeld 
worden. Alles met een ‘rust en veel fantasie spelen’ hoor ik hem nog zeggen.“ 
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Een interview met Benedicte Maurseth
Door Jelle Dierickx

Kan je ons meer vertellen over de Noorse “Lydarslåttar“ en over je eigen 
composities die je ten gehore zal brengen in de abdij van Postel tijdens Musica 
Divina?

“Lydarslåttar“ is Noors voor “luisterliederen“. Veel van deze liederen worden 
gewoon gespeeld vanuit een behoefte aan contemplatie en voor mij persoonlijk 
zijn ze een vorm van meditatie. De traditionele muziek uit Noorwegen was 
hoofdzakelijk voor huwelijken en voor dansfeesten en wordt meestal effectief 
daartoe gereduceerd. Maar de muziek voor hardangervedel en de volksliederen 
hebben zowel meerdere lagen als interpretatiemogelijkheden. Ik vind beide diep 
spiritueel, meditatief en bewegend. We weten immers dat de hardangervedel 
ook belangrijk was tijdens begrafenisfeesten, doopfeesten, etc. Ook de dag van 
vandaag zeggen toehoorders dat de vedelmuziek hen “geestelijk gezonder“ maakt 
in deze uitdagende tijden. Deze muziek, in de juiste handen, natuurlijk, kan dus 
ook een soort “medicijn“ zijn.

Wat is voor jou de “ziel“ van de hardangervedel?

Misschien de verschillende lagen in de klank? De constante en „geheime“ klank 
van de meetrillende snaren, samen vibrerend en zingend met de vier snaren 
erboven? Zo is er altijd „meer“ in de klank dan je zou denken. Altijd iets “meer“ 
dat niet direct gezegd wordt, maar wel aanwezig is. Er is altijd een tweede 
muzikant aanwezig. En zoals dichter Jon Fosse zegt: “Het  onzichtbare is aanwezig 
in het zichtbare.“

Wat is er zo bijzonder aan de muziek van en voor hardangervedel?

De muziek heeft veel verschillende vormen, ritmes en gestaltes doorheen het 
land, een beetje zoals dialecten. De muziek en liederen zijn ook vol microtonen 
en “blue notes“ die je bijvoorbeeld niet op een piano kan spelen. Wat voor 
velen vandaag de dag uitdagend is aan deze muziek is echter de vorm. Het zijn 
immers niet dezelfde opeenvolging van sequenties zoals in moderne muziek. De 
melodie, of de zin zoals ik het meestal zie, bepaalt de richting van het lied. Niet de 
maatstrepen.

“Hemel en aarde tegelijkertijd“
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Ik heb met veel musici samengewerkt die uit de jazz of de klassieke muziek komen. 
Zij hebben veel moeite met het begrijpen van deze logica. Zij tellen de maten 
zoals ze altijd gedaan hebben, 2/2, 4/4, maar in dit geval kan het van 6/8 naar 5/8 
gaan etc. Je moet gewoon de melodie volgen, de zin, en als de komma komt, ga 
je naar de volgende zin.
Deze muziek is ook gebaseerd op de orale traditie, niet op een geschreven 
traditie. De muziek is dus organisch en verandert doorheen de generaties.

Is muziek voor jou van een “sacrale orde“? Of eerder verbonden aan de natuur?

Voor mij is het beide. Is natuur niet sacraal? Opdat muziek sacraal zou zijn, moet ze 
wortels diep in de aarde hebben en een wijde hemel tegelijkertijd. Een toets van 
lichtgevende duisternis. Hemel en aarde tegelijkertijd.

Maak je een onderscheid tussen volksmuziek, klassieke muziek en geïmproviseerde 
muziek?

Ik denk wel dat ik dat doe. Hoofdzakelijk omdat we nu eenmaal getraind zijn om 
muziek onder te verdelen in verschillende categorieën en genres. Maar zoals 
een vriend van me zei: “Alle muziek is volksmuziek.“ Ik dat denk dat dat waar is. 
Alle muziek die we kennen is op één of andere manier gebaseerd op traditionele 
muziek. Wat zou Steve Reich zijn zonder de ritmische invloeden uit Afrika? Of 
Edvard Grieg zonder Noorse traditionele muziek? Of Béla Bartók  zonder de 
zigeunermuziek uit Hongarije? Enzovoort enzoverder.
Ik heb gelezen dat Bartók gezegd heeft dat hij de puurste en geraffineerste 
composities vond bij de traditionele muziek van zijn thuisland. Beeld je in hoeveel 
componisten wel niet gewerkt hebben aan deze muziek. Honderden jaren lang. 
Het is dan ook geen wonder dat er in die muziek parels te vinden zijn.

Dichter Jon Fosse schrijft dat hij “de woorden van de doden“ hoort in de muziek 
voor hardangervedel. Kan je je daarin vinden?

Jawel, temeer ik weet dat ik muziek speel die doorgegeven werd van meester naar 
student, van oor naar oor en dat gedurende generaties. Als ik nu een melodie 
speel van Hardanger, weet ik in de meeste gevallen de namen en de woonplaatsen 
van de voorbije generaties die deze melodie gespeeld hebben, wat me brengt 
naar het Hardanger van het jaar 1600. Ik voel me verbonden met iets uit een ver 
verleden en tegelijkertijd met de toekomst. Wetende dat ik hier ben voor een korte 
tijd en deze muziek doorgeef aan komende generaties.

Draag je jouw steentje bij aan de toekomst via het componeren van nieuwe muziek 
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bij de “woorden van de levende“ Jon Fosse?

Door het vermengen van de oude vormen en tonaliteiten, de muziek die ik altijd 
al gespeeld heb en die ik zo goed ken, met nieuwe invloeden en de huidige 
tijdsgeest. Voor mij is de manier waarop Jon Fosse schrijft gelijkaardig aan een 
melodie voor hardangervedel. Met voortdurend repetities, opnieuw en opnieuw. 
Een constante puls die tegelijkertijd rust als rusteloosheid met zich meebrengt. Hij 
laat ook de regels van de moderne maatstrepen niet toe, net als de muziek voor 
hardangervedel.

Je schreef een boek over je leraar Knut Hamre. Jammergenoeg is het nog niet 
vertaald uit het Noors. Hoe heeft je mentor je geïnspireerd?

Mijn mentor heeft me geleerd dat ik een “niets“ ben, een muzikant in dienst van 
de traditie, de vrije kunst en de toehoorders. Dat heeft me geïnspireerd om mijn 
ego te temperen, om steeds in contact te blijven met de ware bedoeling van 
muziek. Dat gaat niet over “mij“, maar over wat via mij als speler gecommuniceerd 
wordt.
Hij is een traditionalist en één van de beste in zijn vak wat dat betreft, maar hij is 
tegelijkertijd erg open, vrij en nieuwsgierig. Hij was nooit boos als ik de melodieën 
anders speelde, hij stimuleerde het zelfs. Hij is een wijze en goede luisteraar, die 
anderen niet veroordeeld, maar ze laat zijn wie ze zijn. Ik ben erg dankbaar voor 
alles wat ik van hem leerde en nog steeds leer na meer dan vijfentwintig jaren.
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Poesia Divina
Voor Poesia Divina schreven negen Vlaamse dichters een nieuwe psalm.  Zo 
trachtten zij vorm te geven aan hun idee van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. Poesia Divina wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Met bijzondere dank aan het Poëziecentrum.

EN ROUTE
van mens tot mens

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

hoog verheven
boven mensen
zoals wie ik ben
blijft u als de dood
voor wie uw drift verstoort
geplaagd door wie
u niet volgen kan
in uw denken
in uw structuren
maar wel ben ik 
begaan met u
met u op weg

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

en zo komt u mij tegen 
ook al wil u dat behendig
wenselijk graag vermijden
beklemmend menselijk
langs omwegen van u
van vele vale angsten
uw leven bevend
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binnen in uw omheining
– nur jedem das seine ? 
kan u niet ontmoeten
wie u bezwerend
onwetend niet kennen wil

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

ontferm u over onze tijd
onze tijd verzoenend
zal het worden
laat me u vertellen
over het ontwaken van onze ochtend
spelend met licht en dauw

in een omhelzing
met de velden
alleen te rijmen
met een erehaag
voor mij en u, u en mij
passanten om het even

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

laat me u vertellen
volgt u me maar
vertrouw mij
kijk wel nog even 
één keer achterom
zoals ik dat heb gedaan
zoals een boot
zich terug trekt
uit het ontij van zijn jaren
de zee haar laatste groet wil gunnen
zo gun ik u
uw laatste twijfel



14

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

laat me dan vertellen
over het huis
waarin we samen blijven wonen

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

laat ons dan vertellen
over ons huis

vlucht niet
vrees niet
dat ik uw schaduw worden zal

passanten voor het leven.
    

Bruno Neuville
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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
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Festival van vlaanderen Mechelen
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Mechelen hoort Stemmen wordt omgedoopt in LUNALIA. De naam verwijst  
niet enkel naar de Mechelse legende van de Maneblussers, maar ook naar 
de focuspunten van het Festival: de menselijke stem, de vocale muziek, de 
sterke vrouw en de spelende mens. 
In samenwerking met Tenso, het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren, worden ook workshops en een koorwedstrijd georganiseerd. 
Van 20 april tot en met 6 mei 2018 mag men zich verwachten aan en feest 
vol vocale muziek, aan een Festival met de kracht van de Volle Maan. 

Volg ons op www.lunalia.be. 
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secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
Luk Lemmens 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Els De 
Keyser, Constant Demeester, Heidi 
De Nijn, Marie-Louise Grouwet-
Vervliet, Jeroen Martens, Frank 
Nobels, Tom Van den Eynde, Raymond 
Vanderwaeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

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

www.musica-divina.be
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Herentals, Lier, Mechelen, Mol en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo en Scherpenheuvel. 

SPONSORS

PARTNERS

MET DE STEUN VAN 

De abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


