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SERVAIS 26-11-1866 - 26-11-2020 

 

Vandaag is het precies 154 jaar geleden dat 

François Servais overleed in zijn geboortestad 

Halle. Normaal herdenken we dit met muziek, 

maar corona besliste er anders over. 

 

26 november is ook de startdatum van de vzw 

Servais. De vereniging mag intussen 17 kaarsjes 

uitblazen. Ze zette zich al die tijd in voor de 

bekendmaking van Servais' leven en werk en van 

diens nakomelingen, voor de promotie van de 

cello en de Belgische Celloschool, en voor de 

uitstraling van Halle. 

 

 



 

ACTIE ROSSINI: 55%! 
 

Het wordt spannend voor de actie 'Buste 

Rossini'! We zijn Rotary Halle, het Deutsche 

Rossini Gesellschaft en alle andere verenigingen, 

leden, sympathisanten en verenigingen zeer 

dankbaar voor hun bijdrage. Maar we zijn er nog 

niet: om Godebski's buste van Gioacchino Rossini 

naar Halle te krijgen, ontbreken we nog 45% van 

het bedrag. 

 

Uw steun: breng Rossini’s buste terug naar 

Halle! 

De buste van Rossini is een prachtig werk van 

Godebski en hoort nergens beter thuis dan in de 

voormalige woning van Rossini’s Paganini van de 

cello, Servais. Zo zullen vele kunstliefhebbers 

ervan kunnen genieten. Om dat mogelijk te 

maken, is de vzw Servais op zoek naar 35.000 

euro.  

 

Wie meedoet aan de actie, krijgt bovendien de kans op enkele exclusieve bedankingen, 

zoals een overnachting als een van de eerste gasten in Villa Servais en VIP-uitnodigingen 

voor een concert in Villa Servais. 

 
Meer info en inschrijvingen 

 

Met dank aan Villa Servais en het Deutsche Rossini Gesellschaft 

     

CHAMPAGNE VILLA SERVAIS 

 

De restauratie van Villa Servais is volop aan de gang en vordert goed. Ook dit eindejaar 

is er een champagneverkoop ten voordele van de restauratie.  Meer info in de folder of 

op de website van Villa Servais. De vzw Servais zal aanwezig zijn op het afhaalmoment 

in Villa Servais op 5 december. 



 

  



 

HERINNERINGEN AAN HENRY CEULEMANS  

 

In de vorige nieuwsbrief gingen we op bezoek bij 

de cellist Roel Dieltiens en kwam de naam van 

Henry Ceulemans ter sprake; de leraar van 

Dieltiens' leraar André Messens. Samen met 

Ceulemans' kleinkinderen André en Francine 

halen we herinneringen op aan deze bijzondere 

Belgische cellist. 

 

Klik hier voor het artikel 
 

Het interview met Roel Dieltiens gemist? Klik 

hier. 

  

 

HERUITGAVE SOUVENIRS ELEGIAQUES 

 

Bij Musikproduktion Höflich in München verscheen 

zopas een fraaie heruitgave van de Souvenirs 

élégiaques, opus 25 van Antoine Bessems, voor 

altviool en piano. Servais, een goede vriend van 

Bessems heeft er destijds een transcriptie voor 

cello en piano van gemaakt. Ook Servais' 

cellopartij is toegevoegd. De uitgave kadert in The 

Flemish Music Collection, een project van het 

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek. 

Meer info  

 



 

AGENDA 

 

5.12.2020 - Afhaalmoment champagne 'Villa Servais' 
Van 9 tot 17 uur in Villa Servais. Meer info binnenkort via de website van Villa Servais. 

 

30.01.2021 - Concert 'Cello for Charity' in Halle (onder voorbehoud) 

Meer info 

 

18.02.2021 - Veiling Cello for Charity 

Meer info op de website van Veilinghuis Bernaerts. 

 

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. 

 

27-28.05.2022 - Celloconcours Sint-Pieters-Woluwe 

De editie 2021 is geannuleerd. Reglement voor 2022 beschikbaar vanaf december 2021 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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