Nieuwsbrief

Nummer 2 - december 2005
Deze nieuwsbrief houdt u op de
hoogte van de activiteiten van de
vzw Servais en de vorderingen in
het Project Servais 2007.
This newsletter is also available
in English.

V.U.: Peter François, Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)

In dit nummer:
> De Servaiswebsite online
> Koninklijke Bescherming voor de Servaisherdenking
> Project Servais 2007: Oproep
> Servaispartituren in het Brusselse Conservatorium
> Contact

De Servaiswebsite online

Op 26 november 2005 bestaat onze Servaisvereniging, ondertussen uitgegroeid tot de vzw Servais, twee jaar. We pakken uit met een verjaardagsgeschenk van formaat: een volledige website
gewijd aan Servais’ leven en werk, met tekst- en
beeldmateriaal, en een discografie met talrijke
geluidsfragmenten.
www.servais-vzw.org wordt het internationale
uithangbord van de vzw Servais.
We roepen alle verenigingen, organisaties en musici met een eigen website op om een link te plaatsen naar de Servaiswebsite. Geef ons een seintje,
en wij zorgen ook voor een link naar uw website.
Alvast hartelijk dank.

Op 26 november 2005 werd de website officieel voorgesteld
tijdens een persconferentie. Met een druk op de knop plaatste
Schepen van Cultuur Hugo Tierens hem online.

blz. 

Koninklijke Bescherming voor de Servaisherdenking

Z.M. Koning Albert II heeft zijn Hoge Bescherming verleend “aan het geheel van activiteiten die zullen georganiseerd worden naar aanleiding van de tweehonderdste geboorteverjaardag van Adrien François Servais”. Het Paleis zet hiermee een traditie
voort die begon in 1835. Toen benoemde Koning Leopold I Servais immers tot solocellist van Z.M. de Koning van België.
De Stad Halle en de vzw Servais zijn vanzelfsprekend erg blij met dit goede nieuws.

Project Servais 2007: oproep

We nodigen alle musici ter wereld uit om tijdens het Servaisjaar 2007 composities
van Servais te programmeren. De vzw Servais helpt u graag met het zoeken naar
partituren.
Alle optredens met een of meer composities van Servais krijgen een plaatsje in de kalender van het feestjaar. Treedt u zelf op met een compositie van Servais of hebt u weet
van een uitvoering? Laat het ons dan weten via de website.
We roepen alle Servaissympathisanten op om aan te sluiten bij het steuncomité. Meer
informatie vindt u op www.servais2007.be. Een bijdrage storten mag maar hoeft niet.
Uw morele steun is al veel waard.

Servaispartituren in het Brusselse Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel bezit een unieke collectie Servaispartituren, zowel gedrukt als in manuscript. Onlangs gaf het Conservatorium een gedetailleerde inventaris uit van dat materiaal. Conservatoria en andere muziekinstellingen in
Vlaanderen en Nederland kregen een exemplaar. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bekomen via bibliothecaris Dr. Johan Eeckeloo (johan.eeckeloo@ehb.be).
> Peter François, De partituren van Adrien François Servais (1807-1866) in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, Brussel, Koninklijk Conservatorium Brussel, 2005.
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Wenst u geschrapt te worden uit het adressenbestand?
Laat het ons weten.
blz. 

