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Deze nieuwsbrief houdt u op de 
hoogte van de activiteiten van de 
vzw Servais en de vorderingen in 
het Project Servais 2007. 

This newsletter is also available 
in English.

In dit nummer:
> Nieuwe uitgave: God Save the King
> De Servaiswebsite: update
> Ernest Van Dyck, un ténor à Bayreuth
> Contact

Nummer 3 - maart 2006 V.U.: Peter François, Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)

Nieuwsbrief

De Servaiswebsite: update
Sinds de lancering op 26 november 2005 vonden al meer dan duizend bezoekers uit 
dertig landen de weg naar onze website. We blijven niet op onze lauweren rusten, 
maar zorgen regelmatig voor een update van de gegevens. 
De belangrijkste nieuwigheden in vogelvlucht:
• het aantal geluidsfragmenten werd uitgebreid van twaalf naar negentien;  
• de afbeelding en referentie van twee recent verschenen partituren werd 

bijgevoegd;
• correctie en aanvulling in de discografie: opname Bylsma en Stoll/Baumann;
• kleine correcties op de andere pagina’s.
www.servais-vzw.org

Nieuwe uitgave: God Save the King
Variations brillantes sur God save 
the King, het duo voor cello en viool 
dat Servais componeerde met Joseph 
Ghys, blijkt erg gegeerd. Musici uit 
Groot-Brittannië, Spanje, Finland, 
Duitsland, Zwitserland, Noorwegen 
en de Verenigde Staten vroegen ons de 
voorbije maanden naar de partituren 
van deze compositie. 
Voor hen en alle andere geïnteresseer-
den is er goed nieuws: in december 
2005 verscheen bij Gérard Billaudot 
Editeur (Parijs) een nieuwe uitgave. 
Gautier en Renaud Capuçon zorgden 
voor vingerzettingen en boogstreken. 
In 2002 brachten zij dit werk al uit op 
cd.

A. F. Servais - J. Ghys, Variations brillantes sur God save the King. Paris, Gérard 
Billaudot Editeur, 2005, GB7882 (N.B.: enkel te verkrijgen via de gewone muziekhan-
dels; Billaudot verkoopt niet rechtstreeks aan particulieren).
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Ontvangt u deze nieuwsbrief liever op een ander e-mailadres?  
Wenst u geschrapt te worden uit het adressenbestand? 
Laat het ons weten.

Contact
Peter François 
voorzitter vzw Servais - coördinator Project Servais 2007 
Beertsestraat 45, 1500 HALLE (België) 
+32 (0)2 360 14 88 of +32 (0)499 33 51 51 
peter@servais-vzw.org 
www.servais2007.be - www.servais-vzw.org 

Ernest Van Dyck, un ténor à Bayreuth

Malou Haine, Ernest Van Dyck, un 
ténor à Bayreuth. Suivi de la cor-
respondance avec Cosima Wagner. 
Lyon, Symétrie, 2005, 266 p., ISBN 
2-914373-15-5.

Zopas verscheen het boek Ernest Van 
Dyck, un ténor à Bayreuth. 
Hierin verhaalt Prof. Dr. Malou Haine 
de belevenissen van Servais’ schoon-
zoon Ernest Van Dyck (1861-1923) in 
Bayreuth. 
Van Dyck was jarenlang een van de 
grootste zangers van de Bayreuther 
Festspiele. Het boek is uitgebreid ge-
illustreerd en bevat een geannoteerde 
transcriptie van de briefwisseling tus-
sen Van Dyck en Cosima Wagner, de 
weduwe van Richard Wagner.
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