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

This newsletter is also available 
in English.
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Nieuwsbrief

Festivalnieuws 
Op 26 november 2006 startte het Festival Servais 
2007, dat een jaar lang Servais’ tweehonderdste 
geboorteverjaardag viert.

Terugblik op de activiteiten van januari-maart
Een boeiende reeks concerten
De voorbije weken was Servais’ muziek te horen op een reeks concerten verspreid over 
het hele land. 
Op 11 januari was werk van Servais te horen in de Universiteit van Luik, door Sébastien 
Walnier en Eliane Reyes. Een goede week later, op 19 januari, brachten Luc Tooten 
en Stéphane De May werk van Servais en tijdgenoten in de Koninklijke Bibliotheek 
van België. Dat deden ze ook in de Mechelse Salons Van Dijck (4 februari), het 
Muziekinstrumentenmuseum in Brussel (20 maart) en de Duitse stad Holzgerlingen 
(23 maart). 
Ook de Slovak Sinfonietta, een van Europa’s beste orkesten, speelde Servais, onder 
leiding van de Belgische dirigent Herman Engels. Op 17 januari speelden ze Servais’ 
Souvenir de Bade in hun thuisba-
sis Zilina (Slovakije), twee dagen 
later in de Antwerpse Carolus 
Borromeuskerk en nog een dag la-
ter in het Paterspand in Turnhout. 
Verder kwam er ook een concert 
‘Autour de Adrien François Servais’ 
op 8 maart in Heist-op-den-Berg, 
met Didier Poskin, Joris Verdin en 
het Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie. Op 24 februari brachten 
Elke Wynants en Veerle Houbraken 
Servais’ variaties op God Save the 
King tijdens het Koorfeest van de 
Jan-Niklaasstichting in Essenbeek. 

Educatieve map en tekenwedstrijd
Het Festival Servais 2007 heeft nu ook zijn educatieve en artistieke luik ingevuld. 
Onlangs kregen de Halse lagere en secundaire scholen lesmappen over Servais.
Daarnaast werkten de Halse kunstkringen een tekenwedstrijd uit. Leerlingen van het 
lager onderwijs en van de eerste graad secundair onderwijs kunnen tussen 1 maart 
en 17 april 2007 artistiek uiting geven aan wat ze – dankzij de themalessen – geleerd 
hebben over Servais, zijn cello(muziek), zijn reizen, zijn familie, de tijd van de roman-
tiek, enzovoort.
Opdat de jongeren zelf actief op zoek zouden kunnen gaan naar informatie en inspi-
ratie, creëerde de vzw Servais een aangepast jongerenluik op de Festivalwebsite www.
jeugd.servais2007.be. Daar vinden ze ook het reglement van de tekenwedstrijd. De 
prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 mei 2007 om 17 uur in de Oude Post.
Meer info op www.jeugd.servais2007.be

Turnhout, 20 januari : Fred Brouwers stelde aan 
Didier Poskin enkele vragen over Servais
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Servais in de bib
Vanaf 27 maart loopt in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Halle een kleine tentoon-
stelling over Servais en zijn nakomelingen. Te bezoeken tijdens de openingsuren.

Servaiswandeling : in Servais’ voetsporen 
Naar aanleiding van het Festival Servais 2007 werd een Servaiswandeling uitgewerkt. 
De wandeling brengt ons naar de plaatsen in de Halse binnenstad die aan Servais her-
inneren. Tegelijk proberen we ons een beeld te vormen van het negentiende-eeuwse 
Halle, de woonomgeving van Servais en zijn stadsgenoten. 
Stadsgids Zeger Desmet en historicus Peter François schreven een bijhorende wandel-
brochure met nuttige achtergrondinfo, talrijke kleurenillustraties en een wandelplan. 
Om de wandeling bekendheid te 
geven wordt ook een onderlegger 
verspreid waarop het wandelplan 
prijkt. Restaurants kunnen tegen 
een kleine vergoeding een aan-
tal exemplaren bekomen via het 
VVV-kantoor.
Gidsbeurten zijn aan te vragen via 
Toerisme Halle (02 356 42 59).
Tijdens de Nacht van de 
Geschiedenis op 27 maart werd de 
wandeling voor het eerst gegidst ; 
een honderdveertigtal wandelaars 
waren van de partij.

De brochure is te koop in het VVV-kantoor op de Halse Grote Markt en in 
de Openbare Bibliotheek of te bestellen via overschrijving van € 2,50 + € � 
verzendkosten per exemplaar op rekeningnummer 00�-��90862-69 van vzw 
Toerisme Halle, met vermelding ‘brochure Servaiswandeling’.

Op komst… (april-juni 2007)
13-15 april – Gent, Koninklijk Conservatorium

Nationaal Celloconcours Adrien François Servais
13 april : eerste ronde
14 april : finale
15 april : galaconcert en prijsuitreiking

19 april – Maastricht, Conservatorium
Concert ‘Souvenirs van Servais’ door Mirel Iancovici en (oud-)studenten

21 april – Hulste, Muizelhuis
Laureatenconcert Nationaal Celloconcours

4 mei – Halle, Raadzaal Nieuw Stadhuis
Recital Viviane Spanoghe en André De Groote

5 mei tot 6 juni – Oude Post en Zuidwestbrabants Museum Halle
Tentoonstelling ‘Adrien François Servais 1807-2007’

mei-juni – Grote Markt Halle
Aperitiefconcerten 

6 juni – Halle, Raadzaal Nieuw Stadhuis
Academische zitting

6 juni – Halle, Sint-Martinusbasiliek
Verjaardagsconcert ‘200 jaar Servais’

Meer info op 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

Nieuwe uitgave Six Caprices
In 1838 gaf B. Schott’s Söhne in Mainz Servais’ opus 1 uit. In de daaropvolgende de-
cennia verschenen bij Schott nog een tachtigtal composities en vele tientallen heruit-
gaven en bewerkingen. Net in Servais’ feestjaar gaf Schott Servais’ Six Caprices, opus 
11, heruit. De vorige uitgave dateerde uit de jaren 1980. Schott heeft filialen in Mainz, 
Londen, Madrid, New York, Parijs, Praag, Tokyo en Toronto. 

Servais. 6 Caprices for 
Violoncello (Violoncello 2 ad lib.). 
opus ��. Becker.
Schott, herdruk, [2007] (ED 
1111). 

Bescherm- en Erecomité : u steunt toch ook ?
Voor het Beschermcomité vragen we een vrije bijdrage, het Erecomité is gratis. 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.




