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SERVAISPRIJS OP CONCOURS TRIOMF VAN DE
KUNST 
De vierde editie van de Internationale
Muziekwedstrijd ‘Triomf van de Kunst’ staat open
voor strijkers van 15 tot 32 jaar en vindt plaats in het
Conservatorium van Brussel van 19 tot 24 november
2018. 
Cellisten in categorie 1 (15-20 jaar) hebben in de
eerste ronde de keuze tussen een korte virtuoze
compositie van David Popper of François Servais.
Cellisten in categorie 2 (21-32 jaar) spelen in de
eerste ronde verplicht een caprice van Servais,
Franchomme of Piatti. 
De vzw Servais reikt een bijzondere prijs uit voor de
beste uitvoering van een werk van François Servais:
100 euro in categorie 1 en 150 euro in categorie 2. De
jury heeft het recht de prijs niet toe te kennen. 
Meer info

23 NOVEMBER: SERVAISCONCERT MET YUTAKA HAYASHI 
De Japanse cellist Yutaka Hayashi is een vermaard docent en solist. Hij speelt al jaren werk van
Servais op de meeste van zijn concerten en bereidt een Servais-cd voor. De ideale gast om de
vijftiende verjaardag van de Halse vzw Servais te vieren! Op het programma staat aangename
cellomuziek van Servais en andere cellisten van de Belgische Celloschool. 
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SPECIAAL AANBOD: 
'Verjaardagspakket 15 jaar Servais': 
- 1 ticket + Servaiscd Yutaka Hayashi: € 30 
- 2 tickets + Servaiscd: € 44 
bestellen via mail

DE SINT-SEBASTIAAN VAN SERVAIS 
Tientallen jaren hing in het historisch stadhuis een
donker portret van Sint-Sebastiaan. Het onderzoek
van Peter François wees uit dat het om een bijzonder
schilderij gaat: het kwam tot stand in het atelier van
Nicaise de Keyser in Antwerpen, werd geschilderd
door de Hasselaar Godfried Guffens en werd in 1842
door François Servais geschonken aan de Sint-
Sebastiaansgilde van Halle. Het schilderij werd
intussen gerestaureerd en valt nu permanent te
bewonderen in den AST (openingsuren op de
website). 
In Hallensia nr. 2/2018 staat het hele verhaal te lezen
over Servais, Guffens en de Sint-Sebastiaansgilde

AVANT-PREMIERE OPEN MONUMENTENDAG MET SERVAIS 
Op 8 september, vooravond van de dertigste Open Monumentendag, organiseerden de Provincie
Vlaams-Brabant en Herita een 'avant-première' in Halle. Het publiek bezocht eerst de Sint-
Martinusbasiliek of den AST en Villa Servais. Om 16 uur verzamelde iedereen in de Servaiszaal
van de Servaisacademie voor een optreden van Didier Poskin, Karel Steylaerts, Marinela Doko,
Corentin Dalgarno en Sylvain Ruffier. De vijf cellisten brachten muziek van Servais en andere
cellisten. 
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DVD/USB 'LEVEN IN VILLA SERVAIS' 
Meer dan 1200 mensen brachten in juni 2018 een
bezoek aan de expo 'Leven in Villa Servais'. Wie er
niet geraakte of het nog eens wil herbeleven, kan de
dvd met de kortfilm kopen. Daarin vertellen 32
getuigen over de rijke en bewogen geschiedenis van
het gebouw. 
De dvd is te koop voor slechts 8 euro, inclusief
uitgebreid boekje. Voor 7 euro extra krijgt men de
film ook mee op een usb-stick in de vorm van een
cello. Bestellen? Mail naar de vzw Servais.

OPNAME 'MOT POUR BASSE' 
In de reeks Naxos-opnames van Rossini's pianomuziek verscheen onlangs een cd gewijd aan de
Péchés de vieillesse'. Daarop staat ook de eerste opname van 'Un mot pour basse et piano', dat
Rossini in 1858 voor Servais neerschreef. Peter François ontdekte het manuscript tijdens zijn
onderzoek naar de Halse cellovirtuoos. De uitvoering is in handen van de Italiaanse pianist
Alessandro Marangoni. 
Naxos 8.573822. ROSSINI, G.: Piano Music, Vol. 8 (Marangoni) - Péchés de vieillesse: Chamber
Music and Rarities, Vol. 1 
Meer info
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AFSCHEID LEDEN 
De vzw Servais verloor twee van haar oudste leden.
Op 13 juli overleed Daniel Vandersleyen en op 14
augustus volgde Mia Van Cutsem. Ze werden
respectievelijk 95 en 94 jaar en volgden de
activiteiten van de vereniging al sinds 2006. We
bieden de families ons medeleven aan en zijn
dankbaar voor wat ze voor onze vereniging hebben
betekend.

AGENDA 
 

02.10.2018 - Cellist-Composer Collection in Hyogo 
Cellist Yutaka Hayashi brengt een programma dat volledig gewijd is aan Servais en zes andere
vertegenwoordigers van de Belgische Celloschool. Hyogo Performing Ars Center Recital Hall,
Hyogo, Japan, 14 en 19 uur. 
Meer info 
 

04.10.2018 - Cellist-Composer Collection in Nagoya 
Cellist Yutaka Hayashi brengt een programma dat volledig gewijd is aan Servais en zes andere
vertegenwoordigers van de Belgische Celloschool. Imaike Gas Hall, Nagoya, Japan, 14 en 19 uur. 
Meer info 
 

18-27.10.2018 - Amsterdamse Cello Biënnale 
De vzw Servais is aanwezig met een stand. 
Meer info 
 

27.10.2018 - Cultuurfeest Halle 
Cultuurfeest in cc 't Vondel om 20 uur, met medewerking van diverse verenigingen en artiesten.
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De vzw Servais is aanwezig met een stand. 
Meer info 
 

18.11.2018 - Souvenir de Spa in Tilff 
Het Orchestre de l'Université de Liège en solist Pierre Fontenelle brengen Servais' Souvenir de
Spa. 
Meer info 
 

19-24.11.2018 - Wedstrijd Triomphe de l'Art 
Voor strijkers en kamermuziekensembles. Cellisten hebben in de eerste ronde de keuze om een
werk van Servais te spelen en kunnen zo kans maken op de 'Servaisprijs', uitgereikt door de vzw
Servais voor de beste uitvoering van een werk van Servais. 
Meer info 
 

23.11.2018 - 22e Servaisconcert 
Servaisconcert met Yutaka Hayashi en Yusuke Satake in de Raadzaal van het Nieuwe Stadhuis in
Halle. 
Meer info 
 

16.12.2018 - Souvenir de Spa in Luik 
Het Orchestre de l'Université de Liège en solist Pierre Fontenelle brengen Servais' Souvenir de
Spa. 
Meer info

BEZOEK DE SERVAISWEBSITE!

Talloze afbeeldingen, geluidsfragmenten en info over
François Servais, de Belgische Celloschool en de familie
Servais. Breng snel een bezoek! 
 
Bezoek de website

© vzw Servais, 2018 
 

Contact: 
e-mail 

 
voorkeuren aanpassen  of uitschrijven

Subscribe Past Issues Translate

http://www.vondel.be/activiteiten/cultuur-feest-met-johny-voners-ea
http://www.cimi.ulg.ac.be/tab_conc.html
http://www.triomphedelart.org/language/nl/
http://www.servais-vzw.org/events/22e-servaisconcert-yutaka-hayashi/
http://www.cimi.ulg.ac.be/tab_conc.html
http://www.servais-vzw.org/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:peter@servais-vzw.org
https://servais-vzw.us14.list-manage.com/profile?u=449b9d76f9214d4f3a4d1e73a&id=ad7bf47610&e=25ff8acf8f
https://servais-vzw.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=449b9d76f9214d4f3a4d1e73a&id=ad7bf47610&e=25ff8acf8f&c=03b83f85ed
http://eepurl.com/clistn
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=449b9d76f9214d4f3a4d1e73a&id=ad7bf47610
https://us14.campaign-archive.com/feed?u=449b9d76f9214d4f3a4d1e73a&id=ad7bf47610
javascript:;

