
 

 

 
  

 

Nieuwsbrief vzw Servais nr. 70 - december 2022 

 

HAYOUNG CHOI SCHITTERDE OP 28STE SERVAISCONCERT 

De winnares van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello 2022 was te gast op het 
Servaisconcert van 27 november. Samen met de Noorse pianist Joachim Carr bracht ze 
cellosonates van Felix Mendelssohn en Sergei Rachmaninov, met veel gevoel en een feilloze 
techniek. Een bijzonder moment was de uitvoering van François Servais’ Souvenir de Spa. 
Hayoung Choi bracht het aartsmoeilijke stuk met veel verve. Eerder op de dag hadden de 
musici kennisgemaakt met de Villa Servais en met het standbeeld van Servais op de Halse 
Grote Markt. 

Dit optreden was het veertigste door de vzw Servais in Halle georganiseerde concert, en 
vormt een feestelijke start van het twintigste werkjaar. 

 

Foto Emile Devogeleer 
Meer foto's op Instagram. 



 

GESCHENKEN DOEN AAN SERVAIS DENKEN! 

Nog op zoek naar een geschenk voor de Sint, kerst, nieuwjaar of een verjaardag? De vzw 
Servais heeft een ruim assortiment van cd's, publicaties en partituren, te bestellen via de 
website. We hebben ook wenskaarten, cello-usb's, magneten, stickers en broches. Voor meer 
info daarover kunt u vrijblijvend mailen of bellen. Met de aankoop steunt u de werking van 
onze vereniging. 

 

 

NIEUW: CD DUO FORTECELLO 

Onlangs verscheen de derde cd van het duo Fortecello. Pianist Philippe Argenty en celliste 
Anna Mikulska brengen werk van Chopin, Piazzolla en Saint-Saëns. Voor de Servaisfans bevat 
de cd ook een opname van Nocturne opus 9 nr. 2 van Chopin in een bewerking van Servais. In 
de jaren 1910-1930 verschenen heel wat plaatopnamen met Servais' bewerking, maar dankzij 
het duo Fortecello is die eindelijk beschikbaar op cd.   

Frédéric CHOPIN: Nocturne in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 (Arr. by François Servais) – Cello Sonata in G Minor, Op. 65: I. 
Allegro moderato – II. Scherzo – III. Largo – IV. Allegro – Astor PIAZZOLLA: Milonga del Angel (Arr. by Dario Polonara) – Muerte 
del Angel (Arr. by Dario Polonara) – Resurreccion del Angel (Arr. by Dario Polonara) – Frédéric CHOPIN: Introduction and 

Polonaise brillante in C Major, Op. 3 – Camille SAINT-SAËNS: Danse macabre, Op. 40 (Arr. by Anna Mikulska). 

Te bestellen bij de vzw Servais voor 18 euro (+ 3,50 euro verzendkosten België/+ 7 euro buitenland). 
Wie naar het optreden van duo Fortecello in Halle van 3 juni 2023 komt, betaalt slechts 15 euro voor de cd.  

  



 

CHAMPAGNEACTIE VILLA SERVAIS 

Voor de zevende keer organiseert Villa Servais een champagneverkoop. Dit keer beeldt de 
capsule een detail af van een kunstwerk van Servais' kleindochter Misia. Er is ook een speciale 
Geuze 'Villa Servais' te koop. Bestellen kan via de website; er is een afhaalmoment op 10 
december. 

 

 

SUCCESVOLLE AMSTERDAMSE CELLOBIENNALE 
Van 20 tot 29 oktober 2022 vond in het Muziekgebouw aan het Ij de 9e Amsterdamse Cello 
Biënnale plaats. Het was opnieuw een hoogmis van de cello, en dat tien dagen lang! De vzw 
Servais was opnieuw de hele tijd aanwezig met een infostand in de centrale hall en mocht op 
veel belangstelling rekenen. 
 

 



 

CONCERT VOX VERONI CONCERTEERDE IN VILLA SERVAIS 
Op 23, 24 en 25 november 2022 gaf het Lembeekse koor Vox Veroni een concert in Villa 
Servais, gewijd aan Servais en zijn muzikale vrienden. Het koor bracht onder meer Servais' La 
Romanesca in een koorbewerking door dirigente Anja Dierickx. De drie avonden waren snel 
volzet. 
 

 

 

AGENDA 

 
10.12.2022 - Champagneverkoop Villa Servais 
Tussen 10 en 16 uur kan wie champagne of geuze bestelde, langskomen in Villa Servais. Meer 
info. 

 
03.06.2023 - 29ste Servaisconcert 
Optreden van het duo ForteCello in de raadzaal van het nieuwe stadhuis. Meer info. 

 

 

BEZOEK DE SERVAISWEBSITE! 

Talloze afbeeldingen, geluidsfragmenten en info over 

François Servais, de Belgische Celloschool en de familie 

Servais. Breng snel een bezoek! 

 

Bezoek de website 

  

  

  


