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SERVAISCONCERT 23 NOVEMBER: UITVERKOCHT
Op 23 november komen de Japanse artiesten Yutaka Hayashi en 

Yusuke Satake naar Halle voor het 22ste Servaisconcert. Ze brengen 

hulde aan Servais en andere leden van de Belgische Celloschool.

Voor dit concert zijn er geen tickets meer beschikbaar. Maar niet 

getreurd: u kunt de Servais-cd aanschaffen die dit duo heeft 

ingespeeld. De cd bevat zes composities van Servais en als 

toemaatje het 'Chant d'Adieu' dat Servais' leerling Arved Poorten 

componeerde naar aanleiding van Servais' overlijden.

BESTEL NU UW SERVAIS-CD!
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



1 JUNI 2019: SERVAISCONCERT ROND MISIA
Op 1 juni 2019 komt het ensemble Revue Blanche naar Halle met 

een voorstelling rond Servais' kleindochter Misia.

Muze, model, mecenas. Misia Sert was het alllemaal. Talloze 

schilders en dichters (o.a. Renoir, Toulouse-Lautrec) hebben haar 

geportretteerd. De kleindochter van de Halse cellist Servais laat 

ook vandaag nog van zich spreken.

Revue Blanche brengt door Misia geïnspireerde composities en 

radiomaakster Katharina Smets grasduint in Misia’s leven.

Leden van de vzw Servais kunnen vanaf nu tickets reserveren via 

de vzw Servais met 2 euro korting per ticket (bestellen).

Niet-leden kunnen terecht bij cc 't Vondel.

Via de champagneactie 'Villa Servais' is er korting mogelijk voor dit 

concert - zie hieronder.

DERDE CHAMPAGNEACTIE 'VILLA SERVAIS'
De grote restauratiewerken aan Villa Servais beginnen in het voorjaar. Intussen krijgen de basreliëfs van 

Beethoven, Haydn, de muze van de muziek en van de Poëzie en de beeltenis van een cello een grondige 

restauratie. Met een deel van de opbrengst van de derde champagneactie wordt een deel van die restauratie 

bekostigd. Ook dit keer is er een speciale champagnecapsule, nu met een foto van de gerestaureerde 

Warwickvaas.

Meer info



AGENDA

20-22.11.2018 - 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.

UITVERKOCHT

24.11.2018 - Galaconcert en prijsuitreiking Wedstrijd Triomphe de l'Art
Meer info

25.11.2018 - Verjaardagsdiner '15 jaar vzw Servais'
RESERVATIES AFGESLOTEN

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

21.03-2019 - Cellofestival Krakau
Lezing door Peter François en huldeconcert voor Servais tijdens het Cellofestival in Krakau.

31.05-01.06.2019 - Cellowedstrijd van Sint-Pieters-Woluwe - Prijs Edmond Baert
Meer info

01.06.2019 - 23e Servaisconcert
23e Servaisconcert in de Raadzaal van het Nieuwe Stadhuis: Revue Blanche brengt het programma 'Misia', rond 

Servais' kleindochter.

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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