
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief vzw Servais nr. 57 - december 2019 

SUCCESVOL 25e SERVAISCONCERT 

De ‘Servaisconcerten’ vierden een zilveren jubileum, want op 22 november 2019 vond de 

vijfentwintigste editie plaats. In november 2006 organiseerden de vzw Servais en cc ’t Vondel een 

eerste ‘Servaisconcert’: een klassiek concert met musici van (inter)nationaal niveau en minstens één 

compositie van de Halse cellist Servais op het programma. De formule sloeg aan, en dertien jaar zijn 

we toe aan de 25e editie. 

 



 

Voor het eerst was er een symfonisch orkest te gast: het Universitair Symfonisch Orkest van de 

KULeuven, 65 jonge musici onder leiding van Edmond Saveniers. Het concert begon met de ‘Ode à 

Claude Debussy’ van de 90-jarige Vlaamse componist Frits Celis. Vervolgens schitterde het orkest 

samen met cellist Didier Poskin in het Celloconcerto in si klein van Servais. Een te weinig bekende 

parel uit het cellorepertoire. Poskin verraste het publiek met een extra compositie van Servais: La 

Romanesca. Hij bespeelde daarvoor een andere cello, bespannen met darmsnaren zoals in Servais’ 

tijd. Het orkest sloot af met de Symfonie nr. 2 van Aleksandr Borodin. Na een daverend applaus 

volgde nog de Ouverture to Candide van Leonard Bernstein. Het orkest had hetzelfde programma 

eerder al met succes drie keer in Parijs en twee keer in Leuven gebracht en sloot de reeks af in 

Servais’ geboortestad. 

CC ’t Vondel was goed gevuld voor dit bijzondere concert. Onder de aanwezigen ook Edmond Baert, 

eredocent cello van het Conservatorium van Brussel en al vier decennia promotor van Servais’ 

muziek, en Victor Tereshchenko, vertegenwoordiger van de Russische ambassade in België.  

 

CULTUURDUIVEL VOOR VZW SERVAIS 

Tijdens het Halse Cultuurfeest van 26 oktober kreeg de vzw Servais 

de 'Cultuurduivel', een trofee voor culturele verdienste die om de 

twee jaar wordt uitgereikt door Cultuurraad Halle namens de meer 

dan honderd aangesloten (socio-)culturele verenigingen. Het is een 

bronzen beeldje van kunstenaar Luc Van Ruysevelt. Proficiat ook aan 

Geert De Poorter van Villa Servais, die op de tweede plaats eindigde! 

De vzw Servais zet zich intussen 16 jaar in voor de bekendmaking van 

Servais' leven en werk. In 2007 mocht Peter François de Cultuurduivel 

al in ontvangst nemen voor zijn inzet voor het 'Festival Servais 2007'. 

 

 
De zes genomineerden, met centraal vier bestuursleden van de vzw Servais. Foto JL Demol. 



 

CHAMPAGNE VOOR VILLA SERVAIS 

Voor het vierde jaar op rij brengt Villa Servais een speciale champagne op de markt ten 

voordele van de restauratie. Dit keer prijkt een gerestaureerde leeuw op de capsule. 

Bestellen kan via www.villaservais.be. Op zaterdag 14 december is er een afhaalmoment in 

Villa Servais. Ook de vzw Servais is van de partij. 

 

 

 

NIEUWE CD MET MUZIEK VAN SERVAIS 

De Belgisch-Zwitserse cellist Constantin Macherel 

zette met de London Mozart Players enkele 

prachtige werken voor cello en strijkers op cd: 

- Auguste Franchomme - Variations sur deux 

thèmes (russe et écossais), opus 6 

- François Servais - Souvenir de Spa, opus 2 

- Luigi Boccherini - celloconcerto in D Major, G. 

479 

- Gioacchino Rossini - Une larme, Thème et 

variations 

- Auguste Franchomme - Chant d'Adieux, opus 9 

 

'Virtuoso Music for Cello', Claves, 2019. 

De cd is via de vzw Servais te koop voor 15 euro  

(+ eventuele verzendkosten: € 4 (€ 7 Europa)). Bestellen via e-mail. 

 

Constantin Macherel komt zijn cd ook voorstellen in Halle op 26 januari 2020 om 16 uur in 

de Servaisacademie. 



 

7 & 9 FEBRUARI 2020: 7e EDITIE WEG VAN 
KLASSIEK 

De 7e editie van Weg van Klassiek roept muzikale en 

natuurkrachten op in het Pajottenland en de 

Zennevallei. Centrale gast is het kamermuziekensemble 

Revue Blanche – met Klara’s Jonge belofte van het jaar 

Lore Binon in de rangen. Op vrijdag 7 februari 

verklanken ze de Belle Epoque van Misia en zondag is 

Revue Blanche er weer met een melancholisch 

programma. Het concert op zondag wordt voorafgegaan 

door een korte maar krachtige wandeling om al je 

zintuigen op scherp te zetten. 

 

Meer info: Weg van Klassiek. 

 

Dit is dé kans om de muzikale vertelling rond Servais' 

kleindochter Misia te ontdekken of te herbeluisteren!  

  

 

16-19 APRIL 2020: 4e CELLOVIERDAAGSE MET SERVAIS 

Het Tansman Cellokwartet en Ann Van Hecke geven vier 

dagen stage in Halle tijdens de vierde “Cellovierdaagse 

met Servais”. De vijf topcellisten staan garant voor een 

hoogstaand ‘Servaisconcert’ op 16 april. Ze brengen 

werk van Servais en andere parels uit het 

cellorepertoire. 

Noteer zeker ook het slotconcert van de vierdaagse op 

19 april. De deelnemers van de stage verschijnen dan 

zelf op het podium. 

 

OPROEP VOOR DE CELLISTEN: het inschrijfformulier is 

beschikbaar op de website. Daar vinden jullie ook een 

folder met alle praktische info. 

 

Organisatie: cc ‘t Vondel & vzw Servais, m.m.v. 

Servaisacademie 

AGENDA 

 

5.12.2019 - Duo ForteCello in Beringen 

Het duo ForteCello brengt onder meer Servais' Fantaisie sur deux airs russes op een concert 



 

voor de Chopin Society. Meer info. 

 

14.12.2019 - Afhaalmoment champagne Villa Servais 

Meer info. 

 

26.01.2020 - Recital Constantin Macherel & Sonoro Quartet 
Constantin Macherel  en het Sonoro Quartet brengen werk van Boccherini, Franchomme en 

Servais in de Servaisacademie. Meer info. 

 

7-9.02.2020 - Festival Weg van Klassiek 

7e editie van het festival 'Weg van Klassiek', met onder meer de voorstelling 'Misia' door 

Revue Blanche en Katharina Smets in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-Leeuw. Meer info 

binnenkort via de website. 

 

29.02.2020 - Recital Benjamin Glorieux 

Benjamin Glorieux brengt met strijksextet Les Mélomanes werk van Ludwig van Beethoven 

en Servais in het Concertgebouw van Brugge. Meer info. 

 

16-19.04.2020 - Cellovierdaagse met Servais 

Het Tansman Cellokwartet en Ann Van Hecke geven vier dagen stage in Halle tijdens de 

vierde “Cellovierdaagse met Servais”. Meer info. 

 

22-23.05.2020 - Celloconcours Sint-Pieters-Woluwe 

Reglement binnenkort beschikbaar via de website. 

 

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 

 

 


