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7 & 9 FEBRUARI 2020: WEG VAN KLASSIEK 

Centrale gast op de zevende editie van Weg van Klassiek 

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 in de muzikale vertelling 'Misia'. Dat concert 

vindt plaats in de Sint-Pieterskerk van Sint-Pieters-

Leeuw en wordt voorafgegaan door een lezing van Roel 

Jacobs. Zondag is Revue Blanche er weer met een 

melancholisch programma in Dil'arte in Dilbeek. 

 

Meer info: Weg van Klassiek. 

 

Dit is dé kans om de muzikale vertelling rond Servais' 

kleindochter Misia te ontdekken of te herbeluisteren!  

CD CONSTANTIN MACHEREL VOORGESTELD IN HALLE 

De Zwitserse cellist Constantin Macherel studeerde bij Ivan Monighetti en Raphael Walfisch. 

Hij wordt intussen internationaal gewaardeerd als solist en componist. Op zijn 28ste bracht 

Constantin zijn debuut-cd uit bij het Zwitserse label Claves Records. Voor die cd ‘Virtuoso 

Music for Cello’ koos hij muziek van Auguste Franchomme, Luigi Boccherini, Gioaccino 

Rossini en Servais. Servais’ Souvenir de Spa vindt hij een aartsmoeilijk maar prachtig stuk, 

en Servais een genereuze componist. 



Met steun van de Zwitserse regering kwam Constantin naar België om zijn cd voor te 

stellen. Hij gaf twee zeer geslaagde concerten in Gent (24 januari) en in Servais’ thuisstad 

Halle (26 januari). Telkens werd hij begeleid door de beloftevolle musici van het Belgische 

Sonoro Quartet. Op 29 en 30 januari hernamen ze het programma in Lausanne, thuisbasis 

van Constantin. 

De cd ‘Virtuoso Music for Cello’ kreeg internationaal al lovende kritieken, onder meer in het 

gerenommeerde tijdschrift ‘Diapason’. De cd is ook verkrijgbaar via de vzw Servais. 

 

 
Constantin Macherel en het Sonoro Quartet met Souvenir de Spa van Servais in Halle, 26 januari 2020 
 



 

 
Peter François en Constantin Macherel met de nieuwe cd 

 

KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD CELLO 2021: 
INSCHRIJVINGEN GESTART 

Talentvolle cellisten van over de hele wereld kunnen 

zich vanaf nu inschrijven voor deelname aan de tweede 

editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in 

2021. 

Elke deelnemer moet verplicht een video insturen met 

een uitvoering van een Etude voor cello en piano van 

Servais. Een mooie manier om Servais' 6 Etudes in de 

kijker te zetten!  

 

Meer info over de wedstrijd 

Meer info over Servais' 6 Etudes 



 

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 en 

de praktische info is beschikbaar op de website.. 

Inschrijven na 10 februari kost 10 euro extra en hangt 

af van de nog beschikbare plaatsen. 

 

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

 

22-23 MEI 2020: CELLOCONCOURS SINT-
PIETERS-WOLUWE 

De eerste ronde verloopt via video, in te sturen voor 6 

maart. De halve finale vindt plaats op 22 mei en de 

finale op 23 mei. De vzw Servais reikt twee prijzen 

uit: 

- een prijs van 250 euro voor de beste uitvoering van het 

opgelegde werk van Servais in categorie C (een van de 6 

Etudes en La Romanesca) 

- een prijs ter waarde van 500 euro (optreden in Halle) 

voor de beste uitvoering van het opgelegde werk van 

Servais in categorie D (Fantaisie sur Le Désir, opus 4). 

Meer info 



 

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. 

 

AGENDA 

 

04.02.2020 - Pierre Fontenelle in Louvain-la-Neuve 

Pierre Fontenelle en Antoine Wargnies spelen Servais, Messiaen, Williams, Fauré 

en Gershwin. 

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. 

 

19.03.2020 - Miltiadis Cassaris in Beringen 

De Griekse cellist Miltiadis Cassaris speelt O Cara Memoria van Servais, begeleid door de 

pianist Phoevos Philkas. 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 beschikbaar via de website. 


