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12-14 OKTOBER: EERSTE BRUSSELS CELLO 
FESTIVAL
Van 12 tot 14 oktober vindt het eerste Brussels Cello 

Festival plaats, een initiatief van de Belgium Cello 

Society en artistiek directeur Han Bin Yoon. Op 

vrijdagavond 12 oktober brengen zes topcellisten de 

integrale Cellosuites van Bach. Zaterdagochtend 

geeft Paul Katz een masterclass. Na een 

Brahmsrecital en kamermuziek van Schubert brengt 

Casco Phil een galaconcert. Op zondag is er eerst een 

masterclass en vervolgens kamermuziek van Arensky 

en Tsjaïkovski. Op het slotconcert om 15 uur treedt 

een heus cello-orkest op.

Meer info



18-27 OKTOBER: CELLO BIENNALE 
AMSTERDAM
Amper vier dagen na Brussel start er in Amsterdam 

een tweede cellofeest: tien dagen lang is de cello aan 

zet in tientallen concerten, masterclasses en andere 

evenementen. Voor de vijfde keer op rij is de vzw 

Servais er ook de hele tijd aanwezig met een stand in 

de inkomhal. Kom ons zeker een bezoekje brengen!

Meer info

RESERVEER NU UW SERVAISCD!
Na 10 jaar heeft Yutaka Hayashi Servais' muziek als 

geen ander in de vingers en was de tijd rijp voor een 

cd. Die bevat maar liefst zes composities van Servais: 

vier van zijn meest bekende werken - Souvenir de 

Spa, Le Carnaval de Venise, La Romanesca en La Fille 

du Régiment - en twee duo's op Der Freischütz en La 

Traviata. Die twee duo's staan voor het eerst op cd en 

komen uit de collectie van de vzw Servais.

De cd verschijnt in Japan en is in Europa enkel via de 

vzw Servais verkrijgbaar.

€ 20 (+ € 3 verzendkosten - € 8 buiten België)

bestellen via mail



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.

SPECIAAL AANBOD:

'Verjaardagspakket 15 jaar vzw Servais':

- 1 ticket + Servaiscd Yutaka Hayashi: € 30

- 2 tickets + Servaiscd: € 44

bestellen via mail

AGENDA

12-14.10.2018 - Brussels Cello Festival
Eerste editie van het Brussels Cello Festival, met masterclasses en concerten met topcellisten.

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. 

De vzw Servais is aanwezig met een stand.

Meer info

27.10.2018 - Servais-Wagner in Marche-en-Famenne
Didier Poskin en Pierre Brunello brengen werk van Bach-Kodaly, Jongen, Prokofiev, Dutilleux, 

Piazzolla en het duo op Tannhaüser van François Servais, in de Eglise St. Remacle, Place du Roi 

Albert in Marche-en-Famenne.

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

08.12.2018 - Afhaalmoment champagne Villa Servais
Mogelijkheid om de champagne 'Villa Servais' af te halen aan Villa Servais. De derde 

champagneactie wordt binnenkort aangekondigd.

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 in de Eglise Saint-Denis in Luik, om 15 uur.

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
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