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Festivalnieuws
Festival van Vlaanderen-concert op 21 september

Het vierde concert in de reeks Servaisconcerten komt dichterbij. Op 21 september
om 20 uur brengen Luc Tooten en Stéphane De May in cultuurcentrum ’t Vondel
in Halle romantische cellomuziek van onze beroemde Halse cellist en ook van
Robert Schumann, Frédéric Chopin en Franz Liszt, drie van Servais’ romantische
tijdgenoten.
Luc Tooten, solocellist
van het Vlaams Radio
Orkest en lid van het
Arriaga Kwartet concerteert sinds geruime tijd samen met pianist Stéphane
De May, docent aan de
Conservatoria van Leuven
en Luik en gastprofessor
aan het Conservatorium
van Rotterdam.
Hun concerten worden
door de nationale en internationale pers met geestdrift ontvangen. Verschillende cd-opnames met werk van
Saint-Saens, Franck, Debussy en Chopin zijn uitgebracht voor het Belgische Label
“Pavane”. Ze traden al op in de meeste Europese landen, Israël, Canada, de USA en
Zuid-Afrika.
Dit concert opent de reeks concerten van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant,
dat tot 28 oktober garant staat voor topconcerten in de hele provincie. Het concert in
Halle wordt opgenomen door Klara. Op 26 november valt het optreden te herbeluisteren in het programma Ludwig van Fred Brouwers.
Kaarten zijn te verkrijgen bij cc ’t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle, 02 365 94 05,
cultuurcentrum@halle.be of via de vzw Servais.

Kanaalconcert

Zaterdag 22 september om 15.45 uur
Ruisbroek, ter hoogte van De Majeur
In het kader van de festiviteiten rond 175 jaar Kanaal BrusselCharlerloi brengen dertien muziekverenigingen uit Halle, SintPieters-Leeuw en Beersel muziek van plaatselijke componisten.
Ook Servais is van de partij, met Souvenir de Spa in een bewerking voor hafabra door Etienne De Winne.

Fanfare speelt Servais

Op vrijdag 28 september speelt de Koninklijke Sint-Martinusfanfare Halle een benefietconcert in de Halse Sint-Martinusbasiliek. Op het programma onder meer Servais’
O Cara Memoria, in een bewerking voor fanfare door Jan Loris. Soliste op altsax is
Rita Vandermeersch.
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Servais in de cultuurmaand

De Cultuurmaand is in Halle een jaarlijks weerkerend
gebeuren. Op uitnodiging van de Halse Cultuurraad
brengen aangesloten verenigingen en cc ‘t Vondel jaarlijks tal van activiteiten in dit kader. In 2007 is Servais
het centrale thema van de Cultuurmaand.
Servais tijdens de Cultuurmaand Halle
28, 29 en 30
sept.
29 en 30 sept.,
6 en 7 okt.

‘Draag mij – Omarm mij’ - Thematentoonstelling Luc
Lerinckx
Thematentoonstelling ‘Muziek’ met onder meer
Servaistekeningen van de kinderen van Buizingen en
werk van enkele genodigden (org. Buizingse Spits en
kantclub Zennekant)

Dekenstraat 2,
Halle, 10-18 uur
Don Boscokerk,
Buizingen en tuinen
rondom, 11-19 uur

zat. 29 sept.

Opening cultuurmaand en tentoonstelling – receptie door Kookvrienden Buizingen met optreden van
Zonkofare
Lerarenconcert (org. Servaisacademie en
Vriendenkring Servaisacademie)

Don Boscokerk
Buizingen, 19 uur

zon. 30 sept.

Servaiswandeldag met randactiviteiten (org.
Gezinsbond Halle)

cc ’t Vondel, 13 uur

van 6 tot 14
okt.

Kunsttentoonstelling ‘Servais’ Kunstgroep Aureool en Oude Post, 10-12 en
Fotoclub Iris Lembeek
14-18 uur

zat. 6 okt.

Servaisconcert Ensemble Kreato

cc ’t Vondel, 20 uur

zon. 7 okt.

Grote internationale postzegelbeurs
Postzegelvrienden Buizingen + expo Servais
Hobbyclub Halle
Revue Halse Carnavalraad met sketches en liedjes in
het Halse dialect met o.a. thema Servais

cc ’t Vondel
10-17 uur

zat. 13 okt.

Culinaire finissage tentoonstelling Kunstgroep
Aureool en Fotoclub Iris Lembeek, samen met De
Wijngeuzen en KWB - St. Martinus

Oude Post
17.30 uur

zon. 21 okt.

Namiddagconcert  : Charles-Emile Vanderlinden
(bariton en achterachterkleinzoon Servais),
Anne Gouffaux (piano) en het vocaal ensemble
T’Andernaken
Aperitiefconcert Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
Halle in het kader van het Servaisjaar

Servaiszaal OudJezuïetencollege
16.30 uur

Celloavond bij Servais door Servaisacademie en
Vriendenkring Servaisacademie

cc ’t Vondel
19 uur

zat. 29 sept.

vrij. 12 okt.

zon. 28 okt.
zon. 28 okt.

Servaiszaal OudJezuïetencollege
20 uur

cc ’t Vondel
20.30 uur

cc ’t Vondel
10.30 uur

Meer info en volledige programma :
> Cultuurcentrum ’t Vondel 02 365 94 05
> Cultuurraad Halle 02 356 00 02

Sint-Gregorius brengt Servaisprogramma

Honderdvierenzestig jaar al luistert de Koninklijke Koorkring Sint-Gregorius de misvieringen op in de Paterskerk in Halle. Naar aanleiding van het Servaisjaar brengen ze
op 7 oktober 2007 tijdens de misviering van 10.30 uur een speciaal programma, met
onder meer drie werken van Halse componisten : ‘O Salutaris’ van Franz Servais, de
‘Mis’ van Charles Dekoster en het ‘Sanctus Israël’ van Jos Lerinckx.
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Herontdek het Celloconcerto van Servais !
Op 8 en 9 november brengt deFilharmonie onder leiding van de Britse dirigent Paul Watkins het
Concerto en Si mineur, opus 5 van Adrien François
Servais. Soliste is de Finse celliste Seeli Toivio, die
al in Halle te horen was op het verjaardagsconcert
van 6 juni.
Programma : Franz Liszt - Zwei Episoden aus Lenaus
Faust : Der nächtliche Zug & Mephistos Walzer (Der
Tanz in der Dorfschenke) ; Adrien François Servais
- Concerto en Si mineur, op. 5 ; Sergei Rachmaninov
- Symfonische Dansen, op. 45
> 8 november : Brussel, Paleis voor Schone
Kunsten, 20 uur (organisatie BOZAR)
> 9 november : Antwerpen, Koningin
Elisabethzaal, 20 uur (organisatie :
deFilharmonie)
www.defilharmonie.be
Tip : via de Cultuurtrip Klassiek van cc ’t Vondel kunt u het concert van 8
november in BOZAR bijwonen voor de zeer voordelige prijs van 17 euro (normale
prijs voor een ticket 2e categorie : 27 euro). In die prijs is bovendien het vervoer
begrepen van Halle naar Brussel en terug.
Vertrek om 19 uur stipt met de bus aan cc ’t Vondel.
Reserveren via cc ’t Vondel vóór 7 oktober.

Nog steeds verkrijgbaar :

> Zeger Desmet & Peter François. Servaiswandeling. In de voetsporen van de
beroemde Halse cellist. Halle, vzw Toerisme Halle, 2007 (36 p.).
> Peter François. Ah  ! Le métier de donneur de concerts  ! Adrien François Servais
(1807-1866) als rondreizend cellovirtuoos. Halle, vzw Servais, 2007 (192 p.).
> Peter François. Adrien François Servais 1807-2007. Halse cellist met wereldfaam.
Catalogus van de tentoonstelling in Halle, 5 mei tot 6 juni 2007. Halle, vzw
Servais, 2007 (122 p.).
> Cd ‘Adrien François Servais 1807-1866’, Halle, vzw Servais, 2007 (muziek van
Servais vertolkt door Seeli Toivio & het Uusinta Chamber Orchestra, Alexander
Hülshoff & Friedemann Eichhorn en Jan Skopowski & Julien Libeer)
De publicaties en de cd zijn online te bestellen via www.servais2007.be,
www.servais-vzw.org of telefonisch op het nummer 02 360 14 88.
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Terugblik op de zomeractiviteiten

Van 7 juli tot 2 september liep in het Historische stadhuis een Servaistentoonstelling,
als verlenging van de overzichtstentoonstelling in de Oude Post. Op die manier konden nog een zeshonderdtal extra mensen kennismaken met Servais’ leven en werk.
Op 11 en 12 augustus stelde Kunstgroep Aureool in het stadspark een ruime selectie tentoon van de tekeningen van de Servaistekenwedstrijd. Er zaten echte pareltjes
tussen.
Het weekend daarop was de vzw Servais aanwezig op de Braderij van Sint-Rochus
met een kleine (maar fijne) tentoonstelling en een standje. Bedankt aan Zeger, Guido,
Peter, Guy, Edouard en Annie voor de uitwerking en de permanentie. Meer dan driehonderd mensen namen een kijkje in de exporuimte.
Op 2 september bracht stadsbeiaardier Eddy Mariën zijn bewerking ten gehore van
Servais’ Souvenir de Spa en Le Désir.
Buiten Halle was er onder meer een concert in het Koninklijk Park in Brussel (8 juli) en
in de Orangerie van het Kasteel van Seneffe (21 juli), waarop Sarah Dupriez en Vincent
Hepp een duo van Servais en Léonard speelden.

Ernest Van Dyck in Gaasbeek
Tot 4 november loopt in het Kasteel van Gaasbeek
de boeiende tentoonstelling ‘Allemaal Ridders’.
Deze grote tentoonstelling gaat na hoe en waarom het ideaalbeeld van de ‘Romantische Ridder’
ontstaan is. Ook het beeld van de ridder in de
negentiende-eeuwse opera’s komt aan bod. Een
reeks foto’s toont Servais’ schoonzoon Ernest Van
Dyck, die dertig jaar lang gestalte gaf aan een hele
reeks helden uit de opera’s van Wagner.
www.kasteelvangaasbeek.be

Update Servaiswebsite
Noodgedwongen was het gastenboek lange tijd uitgeschakeld wegens te veel spam. We
hebben ons nu extra ‘gewapend’ zodat het gastenboek opnieuw werkt. Alvast bedankt
voor uw reacties !
www.servais-vzw.org

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
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