
 

  

  

 

Nieuwsbrief vzw Servais nr. 69 - oktober 2022 

OP KOMST: 28STE SERVAISCONCERT MET HAYOUNG CHOI, WINNARES KONINGIN 

ELISABETHWEDSTRIJD (27-11-2022) 

De Koreaanse celliste Hayoung Choi won in 

juni 2022 de prestigieuze Koningin 

Elisabethwedstrijd en kroonde zich zo tot 

een van de beste jonge cellotalenten ter 

wereld. 

Ze studeerde bij Alexander Boyarsky in 

Engeland en vanaf 2014 in de Kronberg 

Academy, eerst bij Frans Helmerson en 

vanaf 2017 bij Wolfgang Emanuel Schmidt. 

Hayoung heeft nog een aantal andere 

wedstrijden op haar palmares en treedt op 

in heel Europa en Azië. 

Ook de Noorse pianist Joachim Carr won 

diverse internationale wedstrijden. Hij 

treedt als solist op met orkesten uit 

Scandinavië, Rusland, Duitsland, Oostenrijk 

en de Baltische staten. 

In Halle brengen ze werk van Felix 

Mendelssohn, François Servais en Sergei Rachmaninov. Een niet te missen hulde aan ‘Paganini 

van de cello’ François Servais in zijn geboortestad! 



 

 

Zondag 27 november 2022, 19.30 uur 

CC ‘t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle 

€ 22 per persoon (groep en leden vzw Servais: € 20) 

Reserveren via www.vondel.be – 02 365 98 27 

 

OP KOMST: BRUSSELS CELLO FESTIVAL (14-16 OKTOBER) 

Van 12 tot 16 oktober vindt de derde editie plaats van het Brussels Cello Festival. Het omvat 

een reeks van masterclasses en ook acht concerten met Belgisch en buitenlands cellotalent. 

Bekijk het volledige programma op www.brusselscellofestival.com.  

 

 



 

OP KOMST: AMSTERDAMSE CELLO BIENNALE (20-29 OKTOBER) 

De cello beweegt, doet bewegen en... ontroert. De Cello Biënnale Amsterdam presenteert van 

20 t/m 29 oktober 2022 programma’s en nieuwe producties waarin dans, beweging, ontroering 

en ruimte een grote rol spelen.  

Tien volle festivaldagen met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, (kinder)concerten, 

muziektheater en het alternatieve CELLOFEST . Bekijk het volledige programma op 

www.cellobiennale.nl.  

De vzw Servais is met een stand aanwezig van 21 tot 29 oktober! 

 

 
NIEUWE SERVAIS URTEXT UITGAVEN

 

Sinds kort zijn er vijf bijkomende uitgaven verkrijgbaar 

in de reeks Urtext-uitgaven van Servais' muziek: 

- Souvenir de Spa, opus 2 (cello & piano) 

- Fantaisie sur le Désir, opus 4 (cello & kwintet) 

- Concerto en si mineur, opus 5 (cello & piano) 

- Fantaisie burlesque ou le Carnaval de Venise, opus 9 

(cello & piano; cello & kwintet) 

 

De nieuwe uitgaven zijn uitsluitend te koop bij de vzw 

Servais. Meer info op de website. 

  



 

NIEUW: BROCHURE 'FRANCOIS SERVAIS, DE 

PAGANINI VAN DE CELLO' 

Deze brochure van de hand van Peter François presenteert 

Servais als cellist, componist, reizend virtuoos, docent en 

Hallenaar. 

 

De brochure telt 40 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Ze 

is te koop tijdens activiteiten van de vzw Servais en ook te 

bestellen via de vzw Servais. De verzendkosten voor België 

bedragen 4 euro (buitenland: 11 euro). 

  

 

TERUGBLIK: EXPO 'FRANCOIS SERVAIS, DE PAGANINI VAN DE CELLO' (9-21 MEI) 

Tijdens de eerste ronde en de halve finale 

van de tweede Koningin Elisabethwedstrijd 

voor cello in Flagey organiseerde de vzw 

Servais een expo om Servais in al zijn 

facetten te laten ontdekken: als cellist, 

componist, reizend virtuoos, cellodocent en 

Hallenaar. 

Op twaalf dagen tijd kreeg de expo meer 

dan 1500 bezoekers. Onder hen zes 

juryleden van het prestigieuze Concours – 

Roel Dieltiens Marie Hallynck, Frans 

Helmerson, Anne Gastinel, Anssi Karttunen 

en Jian Wang. Vijf van hen hebben overigens 

de opname beoordeeld van een Etude van 

Servais die elk van de 152 kandidaten moest 

insturen om te mogen deelnemen aan de 

wedstrijd. 

Ook heel wat andere vooraanstaande cellisten kwamen een kijkje nemen, zoals Didier Poskin, 

Karel Steylaerts, Viviane Spanoghe, Benjamin Glorieux, Romain Dhainaut, Jeroen Reuling, Han 

Bin Yoon, Marinela Doko, Olsi Leka, Pierre Fontenelle, … Servais kwam ook ter sprake in de 

pers en de twee klassieke muziekzenders Klara en Musiq3 besteedden meermaals aandacht 

aan de Halse virtuoos. De vzw Servais blikt dus tevreden terug op een geslaagde veertiendaagse. 



 

TERUGBLIK: HULDE AAN SERVAIS EN ELISA DE TRY IN RIJSEL (5-6 JUNI) 

Servais was graag gezien in heel Europa. Ook in de Noord-Franse stad Rijsel gaf hij succesvolle 

concerten. Bovendien leefde Elisa de Try, een van Servais’ meest talentvolle leerlingen, meer 

dan veertig jaar in de stad. Concertvereniging ‘Chambre à Part’ bracht een geslaagde hulde 

aan beide cellisten, met medewerking van de vzw Servais. 

Op 5 juni vond een huldeconcert plaats in 

het Conservatorium van Rijsel. Cellist 

Guillaume Lafeuille en violiste Marie Lesage 

speelden onder meer het Grand duo op God 

Save the King van Servais. Een geslaagde 

uitvoering, op de vooravond van Servais’ 

215e verjaardag. 

De dag daarop vond een ceremonie plaats op 

het kerkhof van Rijsel vóór het majestueuze 

grafmonument van Elisa de Try. Zij was een 

van de eerste vrouwen die carrière maakten 

als professioneel cellist. Na haar afstuderen 

bij Servais in 1864 gaf ze concerten in 

België, Frankrijk, Nederland, Spanje, 

Portugal en zelfs New York, telkens met 

werk van haar leermeester. Na haar 

huwelijk met de Rijselse uurwerkmaker 

Oscar Doutrelon trad ze nog slechts 

sporadisch op – een laatste gedocumenteerd optreden gaf ze in Halle op 4 februari 1877. Elisa 

overleed in Rijsel op 9 juni 1922 – exact een eeuw geleden dus. Omdat de bronzen letters met 

haar naam in de loop der tijd van het monument verdwenen waren, zorgden de vereniging 

‘Chambre à Part’ en de vzw Servais voor een nieuwe gedenkplaat. Cellist David Smolarski 

zorgde voor de muzikale opluistering van de inhuldiging. 

TERUGBLIK: VOORSTELLING 'MISIA 150 JAAR' (6 JUNI) 

Misia Godebska was de kleindochter van François Servais. Als kind heeft ze in Halle in de Villa 

Servais gewoond. Later werd ze in Parijs de muze van talloze grote kunstenaars, zoals Renoir, 

Toulouse-Lautrec, Diaghilev, Picasso, Cocteau of Proust. Ze was een hartsvriendin van Coco 

Chanel en inspireerde talrijke componisten en dichters. 



 

 

Op 6 juni 2022 – Servais' 215ste verjaardag – 

toastten we in Villa Servais op Servais’ en 

Misia’s verjaardag. Vervolgens trok het 150-

koppige gezelschap – wegens de wisselvallige 

weersomstandigheden – naar cc ’t Vondel 

voor de muzikale voorstelling ‘Misia’. 

Radiomaakster Katharina Smets nam ons 

mee door Misia’s leven en het ensemble 

Revue Blanche bracht een hele reeks aan 

haar opgedragen en door haar geïnspireerde 

composities. Misia is in het buitenland 

bekender dan bij ons, en daar heeft deze 

feestelijke hulde toch weer wat verandering 

in gebracht. 

 

AGENDA 
 

14-16.10.2022 - Brussels Cello Festival 

Meer info. 
 

20-29.10.2022 - Amsterdamse Cello Biënnale 

De vzw Servais is aanwezig met een stand. Meer info. 
 

23-25.11.2022 - Vox Veroni in Villa Servais 

Het koor Vox Veroni treedt op in Villa Servais op 23, 24 en 25 november 2022, telkens om 20u. 

De zangers brengen werk van onder meer Rossini, Schumann, Meyerbeer, Schubert en François 

Servais. Meer info. 
 

27.11.2022 - 28ste Servaisconcert 

Optreden van Hayoung Choi, winnares Koningin Elisabethwedstrijd voor cello, en Joachim Carr 

in cc 't Vondel, 19.30 uur. Meer info. 
 

03.06.2023 - 29ste Servaisconcert 

Optreden van het duo ForteCello in de raadzaal van het nieuwe stadhuis. 


