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Deze nieuwsbrief houdt u op de 
hoogte van de activiteiten van de 
vzw Servais en de voorbereidingen 
van het Festival Servais 2007. 

This newsletter is also available 
in English.
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Nummer 6 - November 2006 V.U. : Peter François, Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)

Nieuwsbrief

Het Festival Servais 2007 komt er aan 
Op 26 november 2006 start het Festival Servais 2007 
dat een jaar lang Servais’ tweehonderdste geboorte-
verjaardag viert.

Achter de schermen van het Festival
Steun Provincie en Stad
Na de Vlaamse Overheid hebben nu ook de Provincie Vlaams-Brabant en de Stad 
Halle officieel hun steun toegezegd aan het Festival Servais 2007.
Ook Klara verleent zijn steun aan het Festival : de klassieke zender van de VRT zal 
enkele concerten opnemen voor uitzending op latere datum.

Voorstelling Festivalprogramma op 8 november
Op 8 november werd het Festival Servais 2007 officieel 
voorgesteld in het mooie decor van het Historische stad-
huis op de Halse Grote Markt. In zijn inleidende toe-
spraak beklemtoonde burgemeester Dirk Pieters ( foto) 
het belang van het Festival voor de (inter)nationale uit-
straling van Halle als cultuurstad met een rijke geschie-
denis. Coördinator Peter François gaf toelichting bij het 
programma.

De eerste activiteiten
Servaisbier en -praline
Op 10 november werd het Servaisbier 
voorgesteld. Het is een product van het 
Streekproductencentrum in samenwer-
king met de Lambikstoempers vzw, CVO 
Elishout - Afdeling Brouwerij en de vzw 
Servais.
Tegelijk stelde Jan Springael zijn Servais
praline voor : een melk- en een fondantver-
sie met Servais’ hoofd in goudopdruk.
Meer info en foto’s op www.servais2007.be 
en www.lambikstoempers.be
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26 november 2006
Op 26 november herdenkt Halle de honderdveertigste verjaardag van het overlijden 
van Servais.
Om 10 uur wordt de eucharistieviering in de Basiliek aan hem opgedragen. De Finse 
celliste Seeli Toivio speelt er enkele composities van Servais. Aansluitend is er op het 
kerkhof van Halle een plechtigheid. 

Op het concert die avond om 
20 uur in CC ‘t Vondel bren-
gen de celloklassen van het 
Koninklijk Conservatorium 
in Brussel een muzikaal eer-
betoon aan Servais, die er 
lange tijd leraar is geweest. 
Op het programma staat zeer 
toegankelijke romantische 
muziek van Adrien François 
Servais, Anton Rubinstein, 
Eugène Ysaÿe, David Popper 
en anderen.

Meer info : www.servais2007.be 

Toneelgroep Volharding brengt De fontein van Servais
Op 1, 2, 8 en 9 december brengt toneelgroep Volharding een toneelstuk rond Servais, 
naar “De Revisor” van Nicolay Gogol,  in een regie van Paul Vanbossuyt.
Locatie : CC ’t Vondel Halle, 20 uur. 
Reservaties en kaarten : zie http://www.ktvolharding.tk/.
Op www.servais2007.be vindt u een aantal foto’s van de open repetitie op 17 oktober 
2006.

Praktisch 
Bescherm- en Erecomité
De inschrijvingen voor het Bescherm- en het Erecomité zijn aan het binnenkomen. 
Heel hartelijk dank. 
Wil ook u erbij zijn, dan kan u inschrijven via www.servais2007.be. Dat kan ook per 
post, per mail of telefonisch (zie contactgegevens). Alle informatie vindt u op de 
website. Op eenvoudig verzoek bezorgen we u de uitleg en een inschrijfformulier.

Festivalbrochure
De vzw Servais heeft het hele feestprogramma gebundeld in een overzichtelijke bro-
chure. Elke inwoner van Groot-Halle kreeg een exemplaar in de bus. De brochure ligt 
ook in een 250-tal culturele centra, VVV’s, muziekscholen, bibliotheken en conser-
vatoria in heel Vlaanderen en Brussel en is te downloaden via www.servais2007.be. U 
kunt ook een of meer exemplaren aanvragen met de post.

Nationaal Celloconcours
Er komt een Nationaal Celloconcours Adrien François Servais in 
april 2007. Het wordt georganiseerd door Rotary Club Gent met 
medewerking van de vzw Servais. Inschrijven kan tot 15 februari 
2007. De folder, het volledige reglement en het inschrijfformulier 
zijn te vinden op www.rotarygent.org en www.servais2007.be.
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Contact
Peter François 
voorzitter vzw Servais - coördinator Festival Servais 2007 
Beertsestraat 45, 1500 HALLE (België) 
(+32) (0)2 360 14 88 of (+32) (0)499 33 51 51 
peter@servais-vzw.org 
www.servais2007.be - www.servais-vzw.org 

Ontvangt u deze nieuwsbrief liever op een ander emailadres ?  
Wenst u geschrapt te worden uit het adressenbestand ? 
Laat het ons weten.

Koop nu een Servaispakket !
Inhoud :
tickets voor de vijf concerten in Halle - korting 
op andere Servaisactiviteiten - boek* - 
tentoonstellingscatalogus* - cd*  - speciale prent (niet los 
te koop) - Servaisbier (75 cl) en -glas - Servaispralines 
- vermelding bij beschermcomité
* waardebon - verschijnt op 5 mei 2007
Prijs :
- met toegangskaarten voor één persoon : € 70
- met toegangskaarten voor twee personen : € 105

Dit pakket kunt u bestellen bij de vzw Servais of bij 
CC ’t Vondel, Grote Markt 1 bus 2, 1500 Halle (telefoon : 
(+32) (0)2 365 94 05 - e-mail : cultuurcentrum@halle.be). 
Vanaf 15 november 2006 kan het afgehaald worden in het Streekproductencentrum 
(open woensdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur) of in het VVV-kantoor op de Halse 
Grote Markt (open maandag tot vrijdag 9 tot 13 uur en 14 tot 16 uur).

Ander Servaisnieuws

Roets 2007
Zopas verscheen de Roets 2007, een historische weekkalender. Elke week wordt een 
andere historische figuur belicht. In de week van 21 mei is dat Adrien François Servais. 
Tekst en afbeeldingen werden aangeleverd door Vic Lories en Peter François.
Meer info : www.roetsinfo.eu.

Elke Wynants speelt Servais 
Op 18 november treden de celliste Elke Wynants en de violiste Paulina Sokolowska op 
in Hulste. Plaats van afspraak is het Muizelhuis, een bruisend muziekcentrum waar 
regelmatig concerten en opnamen plaatsvinden. Het duo brengt ondermeer Variations 
brillantes sur God Save the King van Servais en Joseph Ghys.
Meer info : www.muizelhuis.be.
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