
 

 

  

 

Nieuwsbrief vzw Servais nr. 66 - november 2021 

OP KOMST: 26STE SERVAISCONCERT OP 28 NOVEMBER 

De Halse cellist François Servais heeft aan enkele Spanjaarden lesgegeven, en zijn 

composities waren regelmatig in Spanje te horen. Servais’ invloed op de Spaanse 

Celloschool komt aan bod tijdens het 26ste Servaisconcert. Javier Escalona en Laura 

Granero brengen werk van Servais en van Spaanse componisten als Pascual Ramayón 

Barrett, Gerónimo Jiménez en Jesús de Monasterio. 

De Spaanse cellist Javier Escalona studeert sinds 2016 bij de Belgische cellist Roel Dieltiens 

aan de Hochschüle für Musik in Zürich. Hij is er ook lid van het Zürcher Barockorchester. 

Laura Granero (Madrid, 1991) is een veelgevraagd pianiste en onderzoekster. 

Met dit concert viert de vzw Servais haar achttiende verjaardag en herdenkt ze de 155ste 

verjaardag van het overlijden van Servais. De cellisten van de Halse Kunstacademie zorgen 

daarom nog voor een verrassing aan het begin van het concert. 

Dit concert vormt de afsluiter van de Wereldmaand - een initiatief van de Stad Halle. Klik 

hier voor het volledige programma. 

 

Meer info 

Tickets 



 

 

 

 

 

 



 

CELLIST JOEL KROSNICK: HOE DE LIEFDE VOOR SERVAIS' MUZIEK ZIJN LEVEN 

VERANDERDE 

 

De Amerikaanse topcellist Joel Krosnick werd tachtig in april. 

Vijftig jaar geleden had hij een coup-de-foudre met de muziek 

van Servais en de passie is niet geluwd. Tijd voor een gesprek. 

 

Lees hier het interview 

 

"(...). De Servais-stijl van cellovirtuositeit zal relevant zijn voor 

alle muziek, van de Zes Suites van Bach, over de 18de-eeuwse 

virtuoze muziek van Boccherini en Anton Kraft en de 19de-

eeuwse en 20ste-eeuwse werken van Tsjaikovsky, Dvorak, 

Prokofiev en Sjostakovitsj, voor alles wat in de 21ste eeuw 

geschreven wordt. (...)". 

NIEUWE CD: 'MISIA' VAN REVUE BLANCHE 

 

In 2018 dompelde het ensemble Revue Blanche zich 

onder in de wereld van Misia Sert. Dat leidde tot een 

reeks voorstellingen met radiomaakster Katharina 

Smets. De schat aan Misia-gerelateerde muziek was zo 

groot, dat Revue Blanche het Misia-project verderzette 

met een puur instrumentaal Misiaprogramma. Dat 

verscheen nu ook op cd. Op 6 oktober werd de cd 

voorgesteld tijdens twee concerten in het Max 

Hallethuis in Elsene. 

De cd is verkrijgbaar via de vzw Servais (20 euro 

inclusief verzending naar België). 

Muziek van Maurice Ravel, Erik Satie, Henri Duparc, Louis Durey, Alfredo Casella, Geuroges 

Auric en Déodat de Sévérac. 

 



 

 
Optreden Revue Blanche op 6 oktober (foto Dymphna Vandenabeele) 

MISIA GODEBSKA OP BEZOEK IN HALLE 

 

Op 24 oktober kreeg Halle bezoek van Misia Godebska, 

naamgenote van de legendarische kleindochter van Servais. Ze 

is een achterachterkleindochter van Misia's vader Cyprien 

Godebski, de beeldhouwer van het standbeeld van Servais en 

van de basreliëfs van Villa Servais. Ze is dus Misia's 

achterachternicht. 

Misia kwam met haar echtgenoot een kijkje nemen in Villa 

Servais - intussen bijna volledig gerestaureerd - en poseerde 

uiteraard ook op de Grote Markt bij Misia's grootvader. Het 

was een aangename ontmoeting met de geschiedenis. 

 

 



 

 

AGENDA 

 

14.11.2021 - Hulde Maurice Gendron in Parijs 

De Association Française du Violoncelle organiseert een concert in het CRR de Paris ter 

nagedachtenis van Maurice Gendron, die vorig jaar 100 zou zijn geworden. Didier Poskin 

brengt Servais' Fantaisie sur le Barbier de Séville. Meer info 

 

28.11.2021 - 26ste Servaisconcert 

'Servais in Andalusië' met Javier Escalona en Laura Granero. Meer info. 

 

04.12.2021 - Afhaling champagne Villa Servais 

Meer info binnenkort op de website van Villa Servais. 

 

13-16.04.2022 - Cellovierdaagse met Servais 

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

vierde “Cellovierdaagse met Servais”. Meer info. 

 

09.05-04.06.2022 - Koningin Elisabethwedstrijd voor cello 

De laatste finale-avond op 4 juni wordt live uitgezonden in de Raadzaal van het nieuwe 

stadhuis in Halle. website van het concours. 



 

 

27-28.05.2022 - Celloconcours Sint-Pieters-Woluwe 

Reglement beschikbaar vanaf december 2021 via de website. 

 

05.06.2022 - Hommageconcert Elisa de Try in Rijsel 

De concertvereniging Chambre à Part van Rijsel organiseert een concert ter nagedachtenis 

van Servais' leerlinge Elisa de Try (1846-1922). Meer info. 

 

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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