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Het Festival Servais 2007 komt er aan

Op 26 november 2006 start het Festival Servais 2007,
dat een jaar lang Servais’ tweehonderdste geboorteverjaardag viert.

Update Festivalwebsite

De Festivalwebsite werd zopas bijgewerkt. Het volledige programma staat nu online. U vindt er ook alle
praktische gegevens.
www.servais2007.be

Openingsconcert: 26 november 2006

Een twintigtal beloftevolle cellisten verschijnen op
het podium. Ze studeren allen aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel bij Viviane Spanoghe en
Jeroen Reuling. In dat conservatorium volgde Servais
zelf les en hij doceerde er gedurende achttien jaar.
Op het programma staat zeer toegankelijke romantische muziek van Adrien François Servais, Anton
Rubinstein e.a.
Meer info: www.servais2007.be

De Vlaamse Overheid steunt

De Vlaamse Overheid heeft bij monde van minister Geert
Bourgeois zijn financiële steun verleend aan het Festival
Servais 2007.
Daarnaast subsidieert minister Bert Anciaux de compositieopdracht van de vzw Servais aan Peter Swinnen, een vooraanstaand Belgisch componist.
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Oproep Bescherm- en Erecomité

We zouden het fijn vinden mocht ook u ons willen steunen. Dat kan door aan te sluiten
bij het Beschermcomité van het Festival. Uw naam wordt dan vermeld in de concertprogramma’s en op de website. Hiervoor vragen we een bijdrage. Het bedrag kiest u
zelf. Vanaf € 30 krijgt u twee gratis toegangskaarten voor een concert naar keuze.
U kunt ook toetreden tot het Erecomité. Op die manier verleent u ons uw morele
steun. En die is even belangrijk voor ons.
Inschrijven kan via www.servais2007.be. Bellen of schrijven kan natuurlijk ook (zie
contactgegevens).

Koop een Servaispakket!

Inhoud:
• tickets voor de vijf concerten in Halle
• korting op andere Servaisactiviteiten
• boek*
• tentoonstellingscatalogus*
• cd*
• speciale prent (niet los te koop)
• Servaisbier en -glas
• Servaispralines
• vermelding bij beschermcomité
*

waardebon (verschijnt op 4 mei 2007)

Prijs:
- met toegangskaarten voor één persoon: € 70
- met toegangskaarten voor twee personen: € 105
Dit pakket kunt u bestellen bij CC ’t Vondel, Grote Markt 1 bus 2, 1500 Halle (telefoon:
(+32) (0)2 365 94 05 - e-mail: cultuurcentrum@halle.be). Vanaf 15 november 2006
kan het afgehaald worden in het VVV-kantoor op de Halse Grote Markt en in het
Streekproductencentrum.

Op zoek naar Servais en Godebski: Polen
In juli trok Peter François voor een tiendaagse
studiereis naar Polen. In Warschau verrichtte
hij onderzoek in de Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie en in Krakau in de Biblioteka
Jagiellonska. Dat leverde een grote hoeveelheid
informatie op over A. F. Servais’ vele concerten
in Polen tussen 1842 en 1866. Hij had ook een
gesprek met de Poolse onderzoekers Michał
Domaszewicz en Piotr Marculewicz.
Ook Servais’ schoonzoon, de beeldhouwer
Cyprien Godebski, heeft zijn sporen nagelaten
in Polen: in Warschau met een beeld van de
Poolse dichter Adam Mickiewicz (zie foto) en in
Krakau met een beeld van Nicolaus Copernicus
en de komedieschrijver Alexander Fredros.
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De Servaiswebsite: update
De belangrijkste nieuwigheden:
•
•
•
•

Kleine correcties bij het overzicht van Servais’ oeuvre
Enkele opnames en wijzigingen toegevoegd aan het œuvre
Het aantal geluidsfragmenten werd uitgebreid tot vijfentwintig
‘Familie’: biografietje Cyprien Godebski uitgebreid; geluidsfragment Ernest Van
Dyck bijgevoegd

www.servais-vzw.org

Villa Servais open op 10 september

Met nagenoeg een half miljoen bezoekers was de jaarlijkse Open Monumentendag in
Vlaanderen opnieuw een succes. Ook de Stad Halle deed mee met onder meer twee
wandelingen.
In een ervan was de Villa Servais opgenomen,
de villa die de familie Servais veertig jaar heeft
bewoond. Aanvankelijk zou alleen de gevel bezichtigd kunnen worden, maar de Stad kon op de
valreep regelen dat ook het gebouw zelf bezocht
kon worden, althans een deel van het gelijkvloers. Hoewel er nauwelijks ruchtbaarheid aan
was gegeven, kwamen zo’n driehonderd geïnteresseerden langs. De vzw Servais zorgde voor het
toezicht en de toelichting.
De villa Servais is in privéhanden. Er is goede hoop dat het gebouw binnenkort gerestaureerd wordt en door de Stad Halle beperkt gebruikt zal kunnen worden voor
concerten en tentoonstellingen.

Nakomeling van Servais schittert in Varna

De twintigjarige Aubert Vanderlinden, achterachterachterkleinzoon van Servais, behaalde brons op de internationale balletwedstrijd in het Bulgaarse Varna, op 30 juli
2006. Het was bijna dertig jaar geleden dat een Belg bij de eerste drie eindigde.
De wedstrijd in het openluchttheater van Varna werd in 1964 voor het eerst gehouden,
als de eerste internationale competitie voor professionele dansers. De tweejaarlijkse
wedstrijd wordt ook wel ‘de balletolympiade van Varna’ genoemd.
Aubert Vanderlinden is danser-choreograaf van de Opéra National de Paris. Hij won
eerder al drie gouden medailles op wedstrijden in België en Frankrijk.

Contact

Peter François
voorzitter vzw Servais - coördinator Festival 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
Ontvangt u deze nieuwsbrief liever op een ander e-mailadres ?
Wenst u geschrapt te worden uit het adressenbestand ?
Laat het ons weten.
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