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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.

In dit nummer :
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> Update Servaiswebsite
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> Contact

Nummer 10 - Juli 2007 V.U. : Peter François, Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)

Nieuwsbrief

Festivalnieuws 
Zomertentoonstelling Servais
Tijdens de zomermaanden is op de eerste verdieping van het Historisch stadhuis een 
afgeslankte versie te zien van de tentoonstelling ‘Halse cellist met wereldfaam’, die 
in de Oude Post op een maand tijd meer dan zeventienhonderd bezoekers lokte. De 
zomertentoonstelling is een initiatief van vzw Toerisme Halle en vzw Servais en werd 
uitgewerkt door Zeger Desmet en Peter François.
Nieuwe stukken
Er zijn ook een aantal nieuwe stukken te bezichtigen. Pronkstukken zijn een kristal-
len tafelgarnituur van Servais, die hij gekregen zou hebben van de Tsaar van Rusland, 
een blaasbalg uit de villa Servais en een grote prent met Servais en tweehonderd van 
zijn collega’s, vrienden en voorgangers. Reden genoeg om eens terug te keren ! Deze 
drie unieke stukken kwamen aan het licht dankzij de oproep die we lanceerden naar 
voorwerpen en documenten in verband met Servais.
Praktisch
De tentoonstelling is open van 7 juli tot 2 september op donderdag, zaterdag en zon-
dag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur voor individuele bezoekers. Voor groepen : elke 
dag na afspraak (Toerisme Halle : 02 356 49 52). 

Het gedeelte van de tentoonstelling dat opge-
steld staat in het Zuidwestbrabants Museum 
is ook nog te bezichtigen : in juli en augustus 
op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Op 6 juli werd de tentoonstelling ingehuldigd

Agenda
��-�2 augustus Zomertentoonstelling Kunstgroep Aureool, stadspark Halle 

(met de tekeningen van de Servaistekenwedstrijd)

�8-�9 augustus Braderij Sint-Rochus met tentoonstelling van de vzw Servais

2� september Recital Luc Tooten & Stéphane De May, CC ’t Vondel Halle, 
20 uur (kaarten via CC ‘t Vondel : 02 365 94 05)

28 september tot Cultuurmaand ‘Servais’ 
3� oktober

Buiten Halle Le Bourget du Lac (2-8), Rauma (10-8), Annweiler (11-8), 
Bacharach (12-8), Veytaux (14-9) en Steenwijk (7-10)
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Terugblik op de viering van ‘200 jaar Servais’ – 6 juni 2007
Servais ereburger
Om 17 uur vond er in de Raadzaal van 
het Nieuwe stadhuis een druk bijge-
woonde academische zitting plaats. 
Aanleiding was de postume benoeming 
van Servais tot ereburger van de Stad 
Halle. Burgemeester Dirk Pieters reikte 
namens het stadsbestuur het diploma 
uit aan eregevolmachtigd minister 
Ernest Vanderlinden, de laatste achter-
kleinzoon van Servais. De gemeente-
raad motiveerde de beslissing door te 
wijzen op Servais’ bijzondere bijdrage 
tot het Halse culturele leven en tot de internationale uitstraling van zijn geboortestad 
Halle. Na de uitreiking sprak Ernest Vanderlinden het publiek toe. De beroemde cel-
list Anner Bijlsma vertelde over zijn ervaringen met Servais’ muziek en de Servais 
Stradivarius en Minister Geert Bourgeois legde uit waarom het Festival Servais 2007 
de steun meekreeg van de Vlaamse Overheid. Peter François, voorzitter van de vzw 
Servais, stelde tot slot de nieuwe Servaiscd voor. Een ensemble van acht cellisten van 
het Conservatorium van Maastricht onder leiding van hoofddocent Mirel Iancovici 
zorgde voor de muzikale omlijsting.
Laatste kans voor tentoonstelling
Wie de tentoonstelling ‘Adrien François Servais 1807-2007. Halse cellist met wereld-
faam’ in de Oude Post nog niet bezocht had, kreeg op 6 juni een laatste kans. Onder 
meer Anner Bijlsma en de cellisten uit Maastricht kregen een rondleiding.
Jubileumconcert in Halse Basiliek
Dezelfde avond zorgden twee cellisten 
en hun respectieve begeleiders voor een 
muzikaal verjaardagsgeschenk als hulde 
aan Servais in aanwezigheid van Anner 
Bijlsma. De Finse celliste Seeli Toivio 
voerde samen met haar broer Kalle 
Toivio, een pianist, romantisch werk 
uit van Servais, Liszt en Schubert. De 
cellist Alexander Hülshoff uit Keulen 
en de violist Friedemann Eichhorn uit 
Weimar namen het tweede deel van het 
concert op zich.
Het kader voor dit concert was niet toevallig de Halse Sint-Martinusbasiliek. Daar 
heeft Servais zijn eerste stappen in de muziek gezet. Hij speelde er jarenlang elke dag 
in het kerkorkest. 
Meer dan vijfhonderd mensen uit het hele land en zelfs uit Amsterdam, Utrecht en 
Tilburg kwamen meegenieten. Het concert werd door Klara opgenomen en uitgezon-
den in het programma Ludwig van Fred Brouwers.

Volksfeest
Na afloop van het concert was er een groot volksfeest op de Grote Markt, om feest 
te vieren rond het standbeeld van de beroemde Hallenaar. De Wijngeuzen en het 
Streekproductencentrum zorgden voor de bediening van gratis Servaiswijn, Servaisbier 
en andere drank.
Voor muziek zorgde Zonkofare, samengesteld uit leden van de Halse groep Zonko. 
Later op de avond nam Radio Victoria het over. Een spetterende afsluiter van Servais’ 
verjaardag.
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Servais op de 11 juliviering
Tijdens het Servaisjaar mocht Servais 
niet ontbreken op het programma van 
de Halse 11 juliviering, die dit jaar 
plaatsvond op zaterdag 7 juli.
De Servaiswandeling ‘In de voetspo-
ren van de beroemde Halse cellist’ kon 
gevolgd worden met een gids. Langs 
het traject zorgden toneelgroepen 
Volharding en De Linde voor anima-
tie. Aan het standbeeld van Servais 
voerden vier fictieve schepenen uit 
Servais’ tijd een sketch op. Er was ook 

een tafereel op de plaats waar Servais geboren is (twee oude dametjes) en aan de villa 
Servais (Servais en zijn meid). De scènes lokten heel wat nieuwsgierigen.
Op 7 juli was de zomertentoonstelling voor het eerst geopend.

Update Servaiswebsite
In de discografie werden zes opnamen bijgevoegd. 
De documentatiepagina werd aangevuld met recent verschenen publicaties en kreeg 
online bestelformulieren.
Op de ‘Halle’-pagina staat nu uitleg over de nieuwe Servaiswandeling en de bijhorende 
wandelbrochure.
www.servais-vzw.org

Publicaties
De voorbije maanden verschenen drie publicaties en een cd :
Zeger Desmet & Peter François. Servaiswandeling. In de voetsporen van de beroemde 
Halse cellist. Halle, vzw Toerisme Halle, 2007 (36 p.).
Peter François. Ah ! Le métier de donneur de concerts ! Adrien François Servais (�807-
�866) als rondreizend cellovirtuoos. Halle, vzw Servais, 2007 (192 p.).
Peter François. Adrien François Servais �807-2007. Halse cellist met wereldfaam. 
Catalogus van de tentoonstelling in Halle, 5 mei tot 6 juni 2007. Halle, vzw Servais, 
2007 (122 p.).
Cd ‘Adrien François Servais �807-�866’, Halle, vzw Servais, 2007 (muziek van Servais 
vertolkt door Seeli Toivio & het Uusinta Chamber Orchestra, Alexander Hülshoff & 
Friedemann Eichhorn en Jan Skopowski & Julien Libeer)
De publicaties en de cd zijn verkrijgbaar op de zomertentoonstelling. Ze zijn ook on-
line te bestellen via www.servais2007.be of www.servais-vzw.org of telefonisch via 
02 360 14 88.

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
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