
blz. �

Deze nieuwsbrief houdt u op de 
hoogte van de activiteiten van 
de vzw Servais en het Festival 
Servais 2007. 

This newsletter is also available 
in English.

In dit nummer :
> Nieuwjaarswens
> Festivalnieuws
> Ander Servaisnieuws
> Contact

Nummer 7 - Januari 2007 V.U. : Peter François, Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)

Nieuwsbrief

Nieuwjaarswens 
De vzw Servais wenst u… 
een spetterend Festival Servais 2007!

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

Terugblik op de eerste activiteiten
26 november 2006, een geslaagde start
Tijdens de zondagsviering in de Halse 
Sint-Martinusbasiliek om 10 uur, voorge-
gaan door E.H. Raymond Decoster, werd 
het overlijden van Servais precies 140 jaar 
geleden herdacht. De Finse celliste Seeli 
Toivio bracht tijdens deze viering enkele 
intermezzo’s van de hand van Servais, 
namelijk passages uit Fantaisie pour vio-
loncelle, opus 1, Fantaisie sur La Fille du 
Régiment, opus 16 en O Cara Memoria, 
opus 17.

Een zeventigtal mensen woonde aan-
sluitend de plechtigheid bij aan het graf 
van Servais op het kerkhof van Halle. De 
Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia zorg-
de voor muziek. Peter François, voorzitter 
vzw Servais, en burgemeester Dirk Pieters 
hielden een korte toespraak. Een emo-
tioneel moment brak aan toen de 88-ja-
rige achterkleinzoon van Servais bloemen 
neerlegde aan het graf van zijn overgroot-
vader. E.H. Raymond Decoster, pastoor-
deken, sloot deze herdenking af met een 
korte gebedsstonde.

Onder grote belangstelling vond ‘s avonds 
het openingsconcert in CC ’t Vondel 
plaats. Meer dan vierhonderd toehoorders 
konden genieten van romantische cel-
lomuziek. Eenentwintig studenten cello 
aan het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel, waar Servais achttien jaar lang 
leraar is geweest, brachten een boeiend, 
verzorgd en gevarieerd programma.

Op www.servais2007.be vindt u een aantal sfeerfoto’s.
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Toneelgroep Volharding bracht ‘De fontein van Servais’
Op 1, 2, 6, 8 en 9 december bracht toneelgroep Volharding een toneelstuk rond 
Servais, naar “De Revisor” van Nicolay Gogol,  in een regie van Paul Vanbossuyt. Het 
stuk speelde zich af in de Villa Servais; de hoofdfiguur haalde een grap uit met zijn 
stadsbestuur. Zo’n vijftienhonderd mensen kwamen kijken.

15 december: voorstellling Servaislikeur
Tijdens de kerstmarkt ‘Sterren rond Servais’ op de Halse Grote Markt werd de 
Servaislikeur gelanceerd, een drankje waarin goudschilfertjes dwarrelen van 24 
karaat. 
Goudwater van Servais wordt verkocht voor de prijs van 15 euro voor een fles en 2 
euro voor een glaasje. De flessen zijn te koop in het Streekproductencentrum. Het 
elixir wordt geschonken in Den Apotheker op de Grote Markt in Halle.

Nationaal Celloconcours
In april 2007 organiseert Rotary Club Gent een Nationaal 
Celloconcours “Adrien François Servais”, met medewerking van 
de vzw Servais en de vzw Muizelhuiskoncerten. Inschrijven kan 
tot 15 februari 2007. De folder, het volledige reglement en het in-
schrijfformulier zijn te vinden op www.servais2007.be. 

Op komst… (januari-maart 2007)
�� januari - Luik, Université de Liège 

middagconcert met Sébastien Walnier en Eliane Reyes
�7 januari - Zilina (Slovakije), Fatra House of Arts 

concert met Didier Poskin en Slovak Sinfonietta olv Herman Engels
�9 januari - Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België 

Middagconcert met Luc Tooten en Stéphane De May
�9 januari - Antwerpen, Carolus Borromeuskerk 

Nieuwjaarsconcert met Slovak Sinfonietta olv Herman Engels
20 januari - Turnhout, Paterspand 

Concert ‘Zuiver Romantisch’ met Slovak Sinfonietta olv Herman Engels
28 januari - Halle, Zaal Atlanta 

Voorstelling en verkoop Servaissigarenbandjes tijdens internationale ruilbeurs
4 februari - Mechelen, Salons Van Dijck 

Zondagmiddagconcert met Luc Tooten en Stéphane De May
24 februari - Halle, Parochiekerk Essenbeek 

Koorfeest met Jan-Niklaaskoor, Elke Wynants en Paulina Sokolowska
8 maart - Heist-op-den-Berg, Cultuurcentrum Zwaneberg 

‘Autour de Adrien François Servais’ met Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie olv Herman Engels

20 maart - Brussel, Muziekinstrumentenmuseum 
Middagconcert met Luc Tooten en Stéphane De May

23 maart - Holzgerlingen (Duitsland) 
concert met Luc Tooten en Stéphane De May

27 maart - Halle, binnenstad 
Inhuldiging Servaiswandeling tijdens ‘Nacht van de Geschiedenis’

Bescherm- en Erecomité: u steunt toch ook?
Onlangs ontvingen we de honderdste inschrijving voor het Bescherm- en het 
Erecomité. Voor het Beschermcomité vragen we een vrije bijdrage, het Erecomité is 
gratis. Wil ook u erbij zijn, dan kan u inschrijven via www.servais2007.be. Dat kan ook 
per post, per mail of telefonisch (zie contactgegevens). Alle informatie vindt u op de 
website; op eenvoudig verzoek bezorgen we u de uitleg en een inschrijfformulier.



blz. 3

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

Kunsttijdschrift Vlaanderen 
In Kunsttijdschrift Vlaanderen verscheen een artikel van Peter François waarin hij 
een synthese geeft van zijn onderzoek. 

Peter François, ‘De evenknie van Paganini en Liszt: Adrien François Servais’. In 
Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 55, nr. 3�3, november 2006, p. 326-328.

De Servaiswebsite: update 
De website van de vzw Servais kent een stijgend succes. Sinds de lancering dertien 
maanden geleden kreeg de website zo’n tienduizend unieke bezoekers - de zoekrobots 
zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten - uit tweeënzeventig landen. Vierenvijftig 
procent van de bezoekers komt uit België.
De voorbije weken werden:
• een nieuwe cd uit Canada toegevoegd aan de discografie
• een bewerking van Souvenir de Spa toegevoegd aan het ‘oeuvre’-overzicht
• twee publicaties en enkele links toegevoegd aan de ‘documentatie’-pagina
• kleine correcties uitgevoerd bij de ‘Oeuvre’- en de ‘Halle’-pagina
• een Duitse samenvatting toegevoegd
www.servais-vzw.org

Partituur Souvenir de Spa 
We ontdekten nu pas een bewerking van Souvenir de 
Spa - Servais’ opus 2 - een paar jaar geleden verschenen 
in Parma: 
François Servais. Fantaisie op. 2. Souvenir de Spa. 
Elaborazione per violoncello solo, 2 violoncelli, contrab-
basso e pianoforte di Emilio Ghezzi e Alberto Miodini. 
L’Oca del Cairo, Parma, 2001.

Bestellen: www.ocadelcairo.it

Ander Servaisnieuws

Nieuwe Servaiscd
Bij het label Marquis (Canada) verscheen zopas de cd 
‘The Virtuoso Cello’, een heruitgave van een opname uit 
1972 met drie van Servais’ composities gespeeld door Joel 
Krosnick. De Servaiswerken zijn aangevuld met enkele 
kortere werken van onder meer Popper, Mendelssohn, 
Chopin en Fauré.

Cd The Virtuoso Cello’, Canada, Marquis, Marquis 
83��7 (2006).

Meer info op www.servais-vzw.org.

mailto:peter@servais-vzw.org
http://www.servais-vzw.org



