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CORONA... 
Hopelijk bent u nog steeds gezond en wel. 

Ook voor de vzw Servais maakte de Coronacrisis een 

abrupt einde aan het voorjaar. De vierde 

Cellovierdaagse en het Celloconcours van Sint-Pieters-

Woluwe zijn een jaar uitgesteld. We maakten van de 

rustige maanden gebruik om het archief en de 

documentatie van de vzw Servais verder te ordenen. Na 

17 jaar werking gaat het over ettelijke strekkende 

meters papier. Ook de website kreeg een aantal 

aanvullingen. 

  



 

SERVAIS 6-6-1807 - 6-6-2020 

Op 6 juni 2020 mag Servais 213 kaarsjes uitblazen. Voor 

één keer kunnen we die verjaardag niet vieren met een 

concert of een ander evenement, maar door deze 

nieuwsbrief op 6 juni te verzenden zijn de 

Servaisvrienden wereldwijd toch virtueel verbonden. 
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SCHOTT 250 JAAR 

In 2020 bestaat Schott Music 250 jaar! Schott geeft sinds 

1838 composities van Servais uit, intussen dus al 182 

jaar. Naar aanleiding van het jubileum verscheen de 

bundel 'Joy of Music' met daarin onder meer Servais' 

Fantaisie op Tannhauser van Richard Wagner. Die 

verscheen voor het eerst bij Schott in 1861.  

De bundel bevat verder werk van Sebastian Lee, Auguste 

Franchomme, Jacques Offenbach, Alfredo Piatti, Georg 

Goltermann, Guillaume Paque, Louis Baerwolf, Jules de 

Swert, Ethel Harraden, Daniël van Goens, Hugo 

Becker, Ethel Barns en Arnold Trowell. 

Meer info 



 

200 JAAR VIEUXTEMPS 

Op 17 februari 2020 was het precies 200 jaar geleden dat 

de violist Henry Vieuxtemps geboren werd in Verviers. 

Vieuxtemps en Servais waren meer dan dertig jaar 

bevriend en traden vaak samen op. Ze componeerden ook 

een duo voor viool en cello op Les Huguenots. Ook met 

Joseph Servais had Vieuxtemps een hechte band. Hij 

kwam ook meermaals op bezoek in Halle. 

De 200ste geboortedag van Vieuxtemps wordt over de hele 

wereld gevierd, mede onder impuls van de Association Henry 

Vieuxtemps. Zo liep er in Verviers onder meer een expo in het 

Musée des Beaux-Arts et de la Céramique en vond er de finale 

plaats van de Prix Henry Vieuxtemps. Later op het jaar en ook 

volgend jaar zijn er nog activiteiten gepland. Er komen ook 

nieuwe cd-opnames op de markt. 

  

Website van de Association Henry Vieuxtemps 

 

 
Peter François met Agnes Briolle Vieuxtemps, achterachterkleindochter van Henry Vieuxtemps en voorzitster van de 

Association Henry Vieuxtemps, tijdens de uitreiking van de Prix Henry Vieuxtemps in het Conservatoire de Verviers 



 

PIERRE FONTENELLE SPEELT SOUVENIR DE SPA 

Pierre Fontenelle speelde Servais' Souvenir de Spa al op een aantal concerten. Nu hij het 

stuk in de vingers heeft, maakte hij een video-opname. De opname is te bekijken 

op Youtube. 

 

 

 

WERKEN VILLA SERVAIS VOLOP AAN DE GANG 

Eind vorig jaar werden de meeste 

wanden weggehaald die na 1898 en 

1947 geplaatst werden. Intussen 

werd ook de hele kelderverdieping 

uitgegraven, is al het 

binnenschrijnwerk naar het 

schrijnwerkersatelier gebracht en is 

al het pleisterwerk verwijderd. Ook 

het bijgebouwtje aan de oostgevel is 

afgebroken. Na een gedwongen 

coronastop van half maart tot eind 

april is de restauratie opnieuw volop 

bezig.  



 

AGENDA 

 

14-17.04.2021 - Cellovierdaagse met Servais 

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

vierde “Cellovierdaagse met Servais”. Meer info. 

 

14-15.05.2021 - Celloconcours Sint-Pieters-Woluwe 

Reglement 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 
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