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MECHELEN 
Les Surprises
o.l.v. Louis-Noël Bestion de Camboulas

Sacrale elegantie

Zaterdag 23 september 2017 – 20:15 

Louis-Noël Bestion de Camboulas
orgel, klavecimbel & muzikale leiding
Cécile Achille
sopraan
Stephen Collardelle
tenor
Etienne Bazola
baryton
Gabriel Ferry & Kate Goodbehere
viool
Sandra Latour, Matthieu Bertaud
fluit
Juliette Guignard
viola da gamba 
Olivia Gutherz
cello & viola da gamba
Étienne Galletier
theorbe
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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
Michel-Pignolet de Montéclair
Jephté, tragédie tirée de l’Écriture sainte (extraits)
 Ouverture
 Air Rivages du Jourdain
 Ô jour heureux !
 Air pour les plaisirs
 Tambourins
 
André Campra
Motet O Jesus amantissime à deux voix
 
Louis-Nicolas Clérambault 
Simphonie a 5

Pierre Bouteiller
Motet Tantum Ergo à voix seule et simphonie

Sébastien de Brossard
Simphonie

Joseph Valette de Montigny
Motet Parce mihi Domine à 3 voix et simphonie

André Campra
Motet Dissipa, Domine à trois voix
 
Michel-Pignolet de Montéclair
Jephté, tragédie tirée de l’Écriture sainte (extraits)
 Rigaudons et Canarie
 Loure
 Duo Vous, ses chère compagnes
 Menuets
 Air Ruisseaux, qui serpentez
 Chaconne, Que nos chants dans les airs retentissent 

Dit concert wordt opgenomen door Klara en is opnieuw te besluisteren
in het programma Klara Live op dinsdag 10 oktober om 20:00.
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ENSEMBLE LES SURPRISES

Het barokensemble Les Surprises werd in 2010 opgericht door Juliette Guignard 
en Louis-Noël Bestion de Camboulas. Doel was het spelen van onterecht vergeten 
barokrepertoire. De naam van het ensemble komt van het opéra-ballet Les Sur-
prises de l’Amour van Jean-Philippe Rameau. Onder dit goed gesternte speelde 
het Festival al op tal van Europese Festivals zoals het Festival van Ambronay, de 
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci en het Festival Monteverdi in Cremona.

CÉCILE ACHILLE, SOPRAAN

Sopraan Cécile Achille starte haar opleiding bij het choeurs d’Enfants et d’Adultes 
de la Maîtrise Notre-Dame de Paris en aan het Parijse Conservatorium. Ze speci-
aliseerde zich verder in barokmuziek, maar ze heeft zich tevens verdiept in onder 
andere de liederen van Francis Poulenc. Ze zingt regelmatig in de Opéra-Comique 
en werkte met dirigenten als Lionel Sow, Emmanuelle Haïm en Laurence Equilbey. 

STEPHEN COLLARDELLE, TENOR 

Tenor Stephen Collardelle studeerde piano en zang aan het Conservatoire de 
Saint-Étienne en aan het Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV). Als 
deel van het chœur des Pages et des Chantres nam hij deel aan verschillende 
operaproducties. Hij wordt al gauw opgemerkt als solist door onder andere Olivier 
Schneebelli en werkt sedertdien regelmatig met ensembles als  La Rêveuse, Accen-
tus, Aedes, Akademie für Alte Musik, Pygmalion en Correspondances.

ETIENNE BAZOLA, BARITON

Bariton Etienne Bazola studeerde in Tours, Orléans en Lyon. Hij specialiseerde zich 
in zowel lied, opera als barokmuziek bij onder andere François Le Roux, Udo Reine-
mann, Sébastien Daucé en Maria Cristina Kiehr. Hij werkt regelmatig met ensem-
bles als Les Surprises, Correspondances en Les Talents Lyriques. 
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Confidences Sacrées
In het Parijs van het begin van de 18de eeuw zagen erg veel privéconcerten het 
daglicht.  Tijdens deze concerten konden de laatste nieuwtjes op het gebied van 
poëzie en muziek gehoord worden. Daar hoorde men vaak voor het eerst Italiaanse 
sonates en cantates die door de cirkels rond Versailles bewust genegeerd werden. 
Zo konden zich de “bon goûts” alsnog verenigen en werden de kunst van Lully en 
Corelli met elkaar vermengd.
Op deze avond werd natuurlijk profane muziek ten gehore gebracht, maar net 
zo goed sacrale muziek, voornamelijk de nieuwste motetten van de componisten 
die toen à la mode waren. André Campra (1660-1744) was één van de meest 
populaire : hij componeerde in vijftien jaar tijd niet minder dan vijf boeken met 
kleine motetten en drie boeken met profane cantates. Campra was als geestelijke 
opgeklommen van kapelmeester in Toulon en Arles tot kapelmeester aan de 
Notre-Dame van Parijs. Hij kon de innerlijke drang naar componeren voor het 
theater echter niet negeren. In het jaar 1697 verscheen onder de naam van zijn 
broer Joseph zijn ballet L’Europe galante. Het werd een dusdanige triomf dat in 
Parijs al snel volgend vers de ronde deed : 

 Quand notre Archevêque saura
 L’auteur du nouvel opéra
 Alors Campra décampera.
 Alleluia !

Campra trok zijn conclusies uit het succes, nam ontslag als kapelmeester en 
wijdde zich de rest van zijn leven met blijvend succes aan de muze der muziek. Hij 
bleef weliswaar deels in de schaduw staan van zijn voorganger Lully en opvolger 
Rameau. Hij vernieuwde echter de Franse cantate via Italiaanse elementen zoals 
een meer expressieve behandeling van de tekst. In zijn motetten plaatste hij de 
solostem centraal en liet de declamatiestijl van Lully ver achter zich.
In deze intieme setting van privéconcerten werden het profane en het sacrale 
aldus vredig naast elkaar aangeboden. Met muzikale en dramatische middelen 
werd uiteindelijk telkens hetzelfde doel beoogd : het publiek in het hart raken en 
de emoties aanspreken. In die zin is het ook niet verwonderlijk dat van tijd tot tijd 
« profane » vormen zoals de cantate of de opera gebruik maakten van libretti met 
een sacrale dimensie. In deze context moeten we het Bijbels drama Jephté (Jefta) 
kaderen van Michel-Pignolet de Montéclair (1667-1737) dat in première ging 
op 28 februari 1732  in de Académie Royale de Musique. De traditie wil dat het 
dit werk is dat Jean-Philippe Rameau ervan overtuigd heeft dat hij ook dergelijke 
werken moest componeren. De muziekgeschiedenis heeft dus een en ander te 
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danken aan deze De Montéclair waarover bitter weinig geweten is.  Zeker is dat 
hij afkomstig is uit een eenvoudige weversfamilie en dat hij contrabassist (basse 
de violon) was aan de Grand Opéra. Hij moet ook een ongelooflijk goede leraar 
geweest zijn die het het belangrijkst vond de liefde voor muziek over te brengen. 
Onder ander de dochters van Couperin bracht hij zo in contact met de muze der 
muziek. 
Het Bijbels drama, een tragedie in vijf tonelen en een proloog, is gebaseerd op 
de geschiedenis van Jefta, de Gileadiet. Dat is het hoofdpersonage van hoofdstuk 
11 van het boek Rechters in de Bijbel.  Jefta maakt daarin een zware belofte 
vooraleer hij ten strijde trekt tegen de Ammonieten : “Als Gij de Ammonieten 
aan mij overlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste 
die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt aan Jahwe behoren ; ik zal hem als 
brandoffer opdragen.” Jefta overwint daarna wel degelijk de Ammonieten, maar 
diegene die hem daarna  “met tamboerijnen en reidansen” tegemoet komt is 
dramatischerwijze zijn eigen dochter. Hij houdt woord en offert later effectief zijn 
eigen vlees en bloed.
In het libretto van abbé Simon-Joseph Pellegrin eindigt het echter niet zo 
dramatisch. In zijn versie beseffen op het allerlaatste moment allen dat God niet 
bloeddorstig is en de strijd met de Ammonieten wordt met een politiek huwelijk 
bijgelegd. 
In de proloog tot het drama strijden verschillende goden zich over het feit dat het 
leven uit niets anders dan genoegen, lach en spel bestaat dan wel dat het ware 
Licht van het leven door de goden gebracht wordt. Deze proloog werd destijds 
verboden door de aartsbisschop van Parijs.
Het ensemble Les Surprises loochent ook de eigen afkomst niet en neemt 
dit programma te baat om een tegenwoordig minder bekende componist uit 
Bordeaux in de verf te zetten die in de 18de eeuw echter bijzonder populair was : 
Joseph Valette de Montigny (1665-1738), die van 1729 tot zijn dood als maître de 
musique werkte in de basiliek Saint-Seurin van zijn thuisstad, maar tevens bekend 
stond om zijn reislust die hem onder andere naar Engeland, Italië en Holland 
bracht. Van de periode 1694 tot 1718 is weinig geweten over zijn activiteiten, maar 
zeker is wel dat hij in 1702 in Metz was en dat daar zijn motet Parce mihi Domine 
ten gehore werd gebracht met de jonge en toen nog onbekende Joseph Bodin 
de Boismortier als één van de zangers. Van De Montigny zijn weinig composities 
overgeleverd, maar ze zijn zeker het ontdekken waard.

Les Surprises / Jelle Dierickx

Dit programma kon Les Surprises realiseren dankzij de steun van het Collegio Ghislieri



7

Michel-Pignolet de Montéclair
Air Rivages du Jourdain
Rivage du Jourdain 
où le ciel m’a fait naître, 
Heureux et mille fois heureux 
le jour qui vous rend à mes vœux. 
Lieux chéris, 
c’est donc vous qu’enfin je vois paraître, 
après un exil rigoureux. 
Rivage du Jourdain 
où le ciel m’a fait naitre, 
Heureux et mille fois heureux 
le jour qui vous rend à mes vœux.

Ô Jour Heureux
Ô Jour Heureux, 
ô jour que l’Eternel a fait ! 
Qu’à son éclat chacun se réjouisse. 
Que tout Israël applaudisse. 
Ô Jour Heureux, 
ô jour que l’Eternel a fait ! 
Nous goûtons un bonheur parfait, 
chaque instant d’un jour si propice 
est pour nous un nouveau bienfait. 
Ô Jour Heureux, 
ô jour que l’Eternel a fait !

Oever van de Jordaan 
waar de hemel mij ter wereld bracht, 
gelukkig en duizend keer gelukkig, 
de dag die mijn geloften aan u hernieuwt
Dierbare oorden, 
het is dus jullie die ik eindelijk zie verschijnen, 
na een hardvochtige verbanning. 
Oever van de Jordaan 
waar de hemel mij ter wereld bracht, 
gelukkig en duizend keer gelukkig, 
de dag die mijn geloften aan u hernieuwt

Oh gelukkige dag, 
oh dag gemaakt door de Eeuwigheid. 
Dat ieder zich aan zijn schittering verheugt. 
Dat heel Israël applaudisseert. 
Oh gelukkige dag, 
oh dag gemaakt door de Eeuwigheid. 
We proeven een perfect geluk, 
elk moment van zo genadig een dag 
is voor ons een nieuwe zegen. 
Oh gelukkige dag, 
oh dag gemaakt door de Eeuwigheid.
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André Campra  
O Jesu amantissime
O Jesu amantissime ! 
Clara lux mentium, dulcedo animæ, et vita cordium. 
Quando veniam, et apparebo ? 
Quando, apparebis, et videbo te ? 
Quam dilecta tabernacula tua Domine, 
quam amabilis est decor domus tuæ ! 
Quam admirabilis splendor gloriæ tuæ. 
Propterea concupiscit et deficit, anima mea in atria tua Domine. 
O cælestis patria beatorum, O felix civitas Angelorum. 
Ubi est fons divinæ charitatis. 
Ubi est sol æternæ claritatis æternæ claritatis. 
In quem desiderant Angeli prospicere. 
Quando, apparebo et videbo te. 
O, o mors cæca, et crudelis, 
car non vides ? Cur non audis ? 
Si me audires gementem, si me videres languentem, 
sortem meam plangeres. 
O Jesu dilectissime. Nulle quies, nulla salus, nulla vita fine te. 
Et in æternum lætabor in te.

O zeer geliefde Jezus. 
Helder licht der zielen, zachtheid van de geest, levenskracht van de harten. 
Wanneer zal ik de hemel bereiken? 
Wanneer zult U verschijnen en zal ik U zien? 
Heer, hoe dierbaar is Uw tabernakel, 
hoe beminnelijk de schoonheid van Uw huis! 
Hoe wonderlijk Uw stralende glorie. 
Omdat ze ernaar verlangt en hem mist, is mijn geest in Uw woning, Heer. 
O hemels vaderland van de zaligen, o gelukkige gemeenschap der Engelen. 
Daar ligt de bron van de goddelijke genade. 
Daar is de zon van eeuwige helderheid en eeuwige schittering. 
In dat licht verlangen de Engelen U te zien. 
Ooit zal ik daar ook verschijnen en U daar zien. 
O, o, blinde en wrede dood, 
waarom ziet ge me niet? Waarom hoort ge me niet? 
Als ge me hoorde  kermen, als ge mij zag verzwakken, 
zoudt ge rouwen over mijn ellendig  lot. 
O zeer geliefde Jezus. Geen rust, geen redding, geen leven zonder u.  
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Laten wij dan, diep gebogen,
Prijzen ‘t grote Sacrament:
Dat de oude wetten wijken
Voor het nieuwe Testament.
Geve het geloof inzicht,
Waar het zintuig niets herkent.

Pierre Bouteiller  
Tantum Ergo
Tantum ergo 
Sacramentum Veneremur cernui. 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui.  

Joseph Valette de Montigny 

Parce mihi Domine
Parce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei. 
Quid est homo, qui est homo, qui magnificas eum ?
Visitas eum diluculo, et subito probas illum. 
Usque-quo non parcis mihi, non parcis mihi, 
Nec Dimitis me, ut glutiam salivam meam ? 
Peccavi, qui faciam tibi, o custos hominum ? 
Quare,quare, posuisti me contrarium tibi, 
et factus sum mihi metipsi gravis ? 
Cur non tollis peccatum meum ? 
Et quera non aufers iniquitatem meam ? 
Ecce, ecce, nunc in pulvere dormiam. 
Et si mane me quæfieris non subsistam, non subsistam.

Spaar mij, Heer, want mijn dagen zijn niets
Wat is de mens, wie is de mens dat Gij hem moet prijzen?
Gij bezoekt ons bij dageraad en test ons op elk moment.
Zult Gij mij sparen, mij sparen
en laten zijn, terwijl ik mijn speeksel slik?
Als ik heb gezondigd, hoe heb ik u gekwetst, o herder van de mensheid?
Waarom, waarom heb ik mezelf tot uw doelwit gemaakt,
Zodat ik nu een last ben voor mezelf?
Waarom vergeeft Gij mijn zonde niet
en waarom neemt Gij mijn schuld niet weg?
Aanschouw, aanschouw ik zal mij nu neerleggen in het stof
Als Gij mij komt zoeken, zal ik niet langer bestaan
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André Campra
Dissipa Domine
Dissipa Domine, mentis meæ tenebras. 
Infunde animæ meæ claritatis tuæ radios. 
Quibus tota perfusa, 
amabilis majestatis tuæ videat decorem. 
Medere malis corpori meo, 
lethale vulnus insigentibus. 
Ut elevata mens mea ad te, 
læta desideret. 
Te desideratum possideat. 
In tui possessione in æternum quiescat.

Heer, vernietig de schaduwen in mijn geest. 
Giet mijn geest vol met de de stralen van Uw licht. 
Laat haar, eenmaal ze daar volledig door gevuld is, 
de eer van Uw beminnelijke koninklijkheid aanschouwen. 
Neem kwade zorgen uit mijn ziel weg, 
dodelijke wondes voor stervelingen. 
Mijn ziel heeft vrolijke gedachtes nodig 
om opgeheven te worden naar U. 
Moge ze U naar wie verlangd wordt bezitten. 
Moge ze in Uw omhelzing tot in de eeuwigheid rusten. 
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Michel-Pignolet de Montéclair 
Vous, ses chères compagnes
Vous, ses chères compagnes, 
laissez couler vos pleurs. 
Faites de vos douleurs retentir 
 les montagnes. 
Vous, ses chères compagnes, 
laissez couler vos pleurs. 
Apprenez aux forêts la funeste aventure, 
que toute la nature partage vos regrets. 
Vous, ses chères compagnes, 
laissez couler vos pleurs.

Ruisseaux qui serpentez
Ruisseaux qui serpentez sur ces fertiles bords. 
Allez loin de mes yeux répandre les trésors 
qu’on voit couler avec votre onde. 
Dans le cours de vos flots 
l’un par l’autre chassés, Ruisseaux, hélas ! 
Vous me tracez l’image des grandeurs du monde. 

Beken die kronkelen op de vruchtbare oevers. 
Ga ver uit mijn zicht de schatten verspreiden 
die men ziet wegstromen met uw vloed. 
In het voortbewegen van uw golven 
de ene door de andere gedreven, rivieren, helaas! 
U tekent voor mij het beeld van de grootsheid van de wereld. 

Jullie, zijn geliefde metgezellen, 
laat jullie tranen stromen. 
Laat de bergen weergalmen van uw leed. 

Jullie, zijn geliefde metgezellen, 
laat uw tranen stromen. 
Leer aan de bossen het fatale avontuur, 
opdat de hele natuur uw berouw deelt. 
Jullie, zijn geliefde metgezellen, 
laat uw tranen stromen.
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Que nos chants dans les airs retentissent
Que nos chants dans les airs retentissent, 
loin de nous soins fâcheux, 
la Paix vient combler nos vœux. 
Il est temps que nos craintes finissent, 
nos plus fiers ennemis sont pour jamais soumis. 
Que nos chants dans les airs retentissent,
loin de nous soins fâcheux, 
la Paix vient combler nos vœux. 
Qu’en ces lieux, les concerts des cieux à nos voix s’unissent. 
Chantons tous, chantons à jamais le Dieu 
qui nous rend l’aimable Paix. 
Que nos chants dans les airs retentissent, 
loin de nous soins fâcheux, 
la Paix vient combler nos vœux. 
Que nos bois s’embellissent dans un jour si beau, 
que nos champs refleurissent, que tout soit nouveau. 
Que nos chants dans les airs retentissent, 
loin de nous soins fâcheux, 
la Paix vient combler nos vœux.

Dat onze gezangen weerklinken in de lucht, 
ver van onze nare zorgen, 
de Vrede komt onze wensen vervullen. 
Het is tijd dat onze angsten verdwijnen, 
onze meest onbevreesde vijanden zijn voor altijd onderworpen. 
Dat onze gezangen weerklinken in de lucht, 
ver van onze nare zorgen, 
de Vrede komt onze wensen vervullen. 
Dat op die plekken, de hemelse concerten zich verenigen in onze stemmen. 
Laat ons allen zingen, voorgoed bezingen 
de God die ons de lieve Vrede geeft. 
Dat onze gezangen weerklinken in de lucht, 
ver van onze nare zorgen, 
de Vrede komt onze wensen vervullen. 
Dat onze bossen zich versieren op zo’n mooie dag, 
dat onze velden heropbloeien, dat alles nieuw mag zijn. 
Dat onze gezangen weerklinken in de lucht, 
ver van onze nare zorgen, 
de Vrede komt onze wensen vervullen.
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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.

HET VERBORGENE

Wij, het volk, maken de straat openbaar.
Wij delen ons aanschijn op het marktplein.
Niet meer te bieden dan mijn migraine
verbleek ik in donkere kamers. 
                                                         En staar.

Wij, het volk, stromen, stropen druppelhuid.
Wij rukken het bekken uit de hengsels.
Vraatzuchtig als bijbelse bedenksels
breekt ons beuken alle dijken.
                                                         En muit.

Kijk, hoe mooi dit schilderij. Waterpas.
Zie, hoe wit het museum. Autonoom.
Hoor, hoe goddelijk de zang. Kraterplas,

voetjes onder waterval, spoelt weg schroom.
Wrijf je huid babybilletjeszacht. As,
zet je voet erop en jij bent de droom.

Kurt De Boodt
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Sint-Romboutskathedraal 
van Mechelen
De Sint-Romboutskerk wordt gebouwd in de 13e eeuw, maar is eerst nog slechts 
een driebeukige kruiskerk. Pas na een reeks bouwcampagnes tijdens de 14e en 
15e eeuw groeit de kerk uit dé blikvanger van Mechelen. In 1559, bij de oprichting 
van het bisdom Mechelen, wordt de kerk bevorderd tot kathedraal. Tijdens de 
godsdienstoorlogen in de 16e eeuw krijgt de kathedraal het zwaar te verduren en 
gaat veel van het oude interieur verloren. In de Tweede Wereldoorlog wordt de 
toren zwaar beschadigd, om vervolgens in 1972 opnieuw getuige te zijn van een 
grote brand.
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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 presenteert

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. 

www.lunalia.be

20.04.18 > 06.05.18
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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-of geluidsop-
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 en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo, Mol 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. 


