
ZAT 3 OKT 2020
BIJLOKESITE EN 

SINT-PIETERSKERK

Listen to 
the Lamb!
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VLAAMSE

MEESTERS

2018-2020

Gent viert in 2020
zijn grootste 

Vlaamse Meester
Beeldende kunsten, theater, mode, 
gastronomie, muziek en zelfs 
shoppen baden een jaar lang in 
de sfeer van Jan Van Eyck en zijn 
meesterlijke Lam Gods. 

OMG! 
Seven Senses tour
Niet de zoveelste stads-
wandeling die je langs 
platgetreden paden 
brengt, maar een waar feest 
voor de zintuigen.
vaneyckwashere.be/sevensensestour

Van Eyck-shop & 
meetingpoint
Meer dan 70 Gentse 
makers ontwierpen 
een product 
geïnspireerd op het Lam Gods. 
Hun exclusieve ambachtelijke 
producten zijn te koop in de 
Van Eyck-shop onder het Belfort.
vaneyckwashere.be/shop

Sint-Baafskathedraal, 
thuis van het Lam Gods
De meest recente restauratie-
campagne legde voor het eerst sinds 
eeuwen de werkelijke virtuositeit 
van Jan Van Eyck opnieuw bloot. 
Kom het Lam Gods ervaren zoals 
de grootmeester het oorspronkelijk 
geschilderd had!
sintbaafskathedraal.be

Ontdek het volledige programma op 
www.vaneyckwashere.be
#omgvaneyckwashere   
#visitgent
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WELKOM

Reeds 62 edities lang verbaast, verfrist en 
verrast Gent Festival van Vlaanderen met 
bruisende events, klinkende namen en 
nieuwe, onontgonnen talenten.   

Ook voor deze 63ste editie is dat het 
geval, zij het wel in een speciaal en 
ander kleedje. Een ongeziene flexibiliteit 
werd bovengehaald om, ondanks de 
corona-pandemie, alsnog coronaproof 
een programma te brengen dat dichterbij 
staat dan ooit. Dit bijzondere jaar vraagt 
om een unieke, kleinschalige en vooral 
veilige ervaring met minder mensen, maar 
met des te meer beleving.   

Van 19 september tot 3 oktober staan er 
een tientallen verschillende concerten op 
het programma, waaronder de ‘Limited’ 
editie van OdeGand dat ook dit jaar het 
startschot vormt voor het Festival. Een 
abslouut hoogtepunt is ongetwijfeld de 
wereldpremière van ‘Für Jan van Eyck’  
in de Sint-Baafskathedraal. Het stuk  
werd gemaakt door de Estse componist  
Arvo Pärt in samenwerking met Collegium 
Vocale Gent, als eerbetoon aan Jan van 
Eyck en ‘zijn Van Eyck-jaar’.   

Geniet van het Festival!  

Sami Souguir  
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling 
en Ruimtelijke Planning  
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2020 moest in de Gentse kronieken 
het jaar van Jan van Eyck worden. 
Met talrijke activiteiten en publicaties 
vierde de stad zijn grote Vlaamse 
meester. Aanleiding was de terug-
keer van het gerestaureerde Lam 

Gods naar de Sint-Baafskathedraal, 
waar ook een gloednieuw bezoekers- 
centrum geopend zou worden.  
Een ander hoogtepunt was de  
prestigieuze tentoonstelling in het 
MSK, waar bezoekers van over de 
hele wereld de grootste verzameling  
Van Eycks ooit konden bewon- 
deren. Het was een van de vele  
evenementen die vanwege  
Covid-19 stopgezet of uitgesteld 
moesten worden. Al gauw werd  
besloten om het Van Eyck Jaar met 
zes maanden te verlengen.  

Ook wat Gent Festival van Vlaan- 
deren betreft, is het feest voor Van 
Eyck nog lang niet afgelopen. Toen 
we in de lente van dit jaar naar de 
tekentafel stapten om de eerste  
lijnen van een aangepast festival- 
programma te trekken, stond  

Gent Festival van Vlaanderen 2020

Tussen 
stilte en 
muziek
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meteen vast dat Listen to the 
Lamb! een van de producties was 
die we koste wat het kost wilden 
redden. Deze unieke samenwerking 
van twaalf Gentse instellingen – een 
bont gezelschap voorwaar – laat 
zien dat Gent, ook 600 jaar na de 
dood van Van Eyck nog steeds een 
creatieve hotspot is, een stad die 
een internationale blik verbindt met 
een grote eigenheid.  

Vanzelfsprekend is onze eigen ode 
aan Van Eyck en zijn Lam Gods 

van muzikale aard. Dat de schilder 
verstand had van muziek blijkt uit 
de panelen van de zingende en 
de musicerende engelen. Hij heeft 
musici in ieder geval zeer goed 
geobserveerd. De zingende engelen 
hebben bijvoorbeeld niet de serene 
uitdrukking die we van deze wezens 
gewend zijn. Hun gezichten zijn 
vertrokken: je kunt er de inspanning 
aan aflezen. Bovendien kun je aan 
de verschillende gezichtsuitdruk- 
kingen ook zien dat ze verschillende 
stemmen zingen. 

Hoe dat in de oren van de schilder 
precies geklonken heeft, weten we 
natuurlijk niet. Maar ons Festival 
doet niet aan muziekarcheologie, 
we zijn er voor de verbeelding. 
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De musici en kunstenaars die  
samen Listen to the Lamb!  
maakten, reageerden dan ook  
zeer enthousiast toen we hen 
vroegen om elk een paneel van het 
beroemde Lam Gods als uitgangs-
punt te nemen voor een nieuw 
muzikaal avontuur. De resultaten 
kunt u vandaag bewonderen: een 
muzikale polyptiek, net zo kleurrijk 
als het origineel.

Veerle Simoens  

Directeur Gent Festival van Vlaanderen 
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Ter afsluiting van Gent Festival van Vlaanderen verandert op 
zaterdag 3 oktober 2020 de hele Bijlokesite in een wonder-
baarlijke muzikale polyptiek: Gent Festival laat het Lam Gods 
namelijk tot leven komen. Van Opera Ballet Vlaanderen tot 
Kunstencentrum Vooruit en van CirQ tot Democrazy: we 
vroegen twaalf Gentse cultuur- instellingen om een bont  
gezelschap van musici en kunstenaars de twaalf panelen  
van Van Eycks wereldberoemde meesterwerk muzikaal te 
laten vertalen.
 
Adam, Eva, de Kluizenaars, de Pelgrims, Johannes de Doper 
en Maria, ze worden allemaal bezongen en toegespeeld door 
musici uit verschillende genres en bezettingen, van klassieke 
muziek en jazz tot electronics en wereldmuziek. We brengen 
zowel intieme als grotere ensembles, alsook performances en 
installaties van onder andere SPECTRA tot Osama Abdulrasol 
en van Mattias De Craene tot Peenoise. 
 
De twaalf gloednieuwe uitvoeringen vormen één samen- 
hangend geheel en zullen gepresenteerd worden op de 
Bijlokesite. Als bezoeker leg je je eigen parcours af tussen 
de twaalf verschillende acts, die verspreid over de hele site 
plaatsvinden. Bij wijze van finale brengt Bl!NDMAN een  
ode aan het volledige veelluik met een concert in de 
Sint-Pieterskerk.  
 
Kortom, het wordt een prachtig slotstuk van de 63e  
editie van Gent Festival en een hoogtepunt in de  
kalender van het Van Eyck-jaar! 

Listen to 
the Lamb!

6
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LISTEN TO THE LAMB! 
ZAT 3 OKT | 11:00 – 21:20  
Bijlokesite

SLOTCONCERT BL!NDMAN  
ZAT 3 OKT | 19:15 EN 21:15
SINT-PIETERSKERK
Presentatie door Greet Samyn

JAN VAN EYCKS OPTISCHE REVOLUTIE
een lezing van Prof. Dr. Maximiliaan Martens  

Wat verklaart van Eycks weergave van de concrete 
werkelijkheid die zo plots lijkt op te duiken in de 
kunst van de eerste helft van de 15e eeuw? Drie  
factoren spelen daarin een cruciale rol: een  
drastische verbetering van de olieverftechniek, 
een ongezien observatievermogen van de  
kunstenaar en zijn grondige kennis. 

De lezing van professor Martens gaat vooral in  
op dat laatste aspect: Jan van Eyck als geleerd  
kunstenaar (pictor doctus), zijn kennis van de  
klassieke literatuur, van de theologie, de alchemie 
en vooral van de optica.

ZAT 3 OKT 2020 I 15:40 
STUDIO LOD – BIJLOKESITE  

7
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Listen to the Lamb!
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12 MUZIKALE ONTDEKKINGEN 
VAN VAN EYCKS MEESTERWERK
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Listen to the Lamb!
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B.O.X, DEZ MONA 
EN UTOPIA 
van Muziekcentrum De Bijloke
DE PELGRIMS  
De avontuurlijke ‘baroque band’ B.O.X is 
al geruime tijd samen onderweg met de 
collega’s van Dez Mona. In 2011 maakten 
ze samen het internationaal bejubelde 
Sága, waarin gemijmerd wordt over de  
betekenis van en de zoektocht naar een 
thuis en waarvoor The New York Times  
enkel superlatieven veil had. Ook voor 
Listen to the Lamb! slaan ze de handen in 
elkaar. Ze brengen bovendien Ensemble 
Utopia mee, dat zich op vocale polyfonie 
uit de renaissance richt. 

Het wordt een bijzondere ontmoeting van 
drie bevlogen collectieven die elk op hun 
eigen manier begaan zijn met kunst en de 
maatschappelijke dimensie ervan. Uit de 
verschillende invalshoeken ontstaat een 
nieuwe, collectieve muzikale uiting, geïn-
spireerd door het paneel van De Pelgrims. 
Als hedendaagse pelgrims, steeds op zoek 
naar tijdloze schoonheid, presenteren deze 
drie gezelschappen in het Van Eyck-jaar 
hun unieke samenwerking.
   

  

 

PEENOISE 
van Democrazy
ADAM  

Als telgen van een geslacht van podium-
kunstenaars kregen de broers Cesar, Gilles, 
Titus en Arend Pinoy muziek met de pap-
lepel ingegoten. Van jongs af aan gingen 
ze samen muzikale experimenten aan en 
creëerden daarbij een geheel eigen sound: 
soms donker onheilspellend en catastrofaal 
maar toch ook warm en aanstekelijk. 

In februari kwam hun eerste album  
Forevergem uit. Tijdens de lockdown 
schreven de broers in hun bubbel nieuw 
materiaal geïnspireerd op het paneel van 
Adam, volgens de Bijbel de stamvader  
van de hele mensheid.  

In het bijzonder richtten ze zich op het 
tafereel van de broedermoord dat in de 
halve lunetten boven de figuren van Adam 
en Eva is uitgebeeld. Boven het paneel van 
Eva heft haar zoon Kaïn de steen waarmee 
hij zijn broer Abel de kop inslaat. Deze slag 
wordt uitgerekt tot een twintig minuten 
durende compositie waarmee Peenoise via 
muziek en beeld in het detail van de verf 
afdaalt om een contemplatieve beleving 
te creëren rond dit iconische, Bijbelse 
tafereel.
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VELMA SPELL 
van Kunstencentrum Vooruit
MARIA    
Onder de persona Velma Spell maken  
Liew Niyomkarn en Inne Eysermans  
performances en audio-essays. Velma Spell 
combineert geluid, muziek, tekst, objecten, 
devices en de omgeving. 

Voor Listen to the Lamb! richten ze zich op 
het paneel van Maria. De inspiratiebronnen 
zijn breed: van bijbelse verhalen en mythen 
tot de hedendaagse en gerestaureerde 
afbeeldingen van Maria. In een speelse 
setting experimenteert Velma Spell met 
een veelheid aan aspecten van Maria’s 
leven en roep zo de speculatieve werelden 
op waarin Maria heerst. 
 

MATTIAS DE CRAENE 
I.S.M. RIEN COOREVITS 
van Gent Jazz
EVA      
De Gentse saxofonist Mattias De Craene 
is geen typische jazzmuzikant. Hij zoekt en 
volgt gestaag zijn weg en gebruikt het in-
strument om zijn eigen verhaal te vertellen. 
Voor Listen to the Lamb! creëert hij samen 
met videokunstenaar Rien Coorevits een 
performance rond het paneel van Eva. 

In een audiovisuele trip neemt het tweetal 
je mee naar een plek die de donkere sferen 
van het aards paradijs zouden kunnen 
suggereren. Uit Adams rib (dat wil zeggen 
de performance van Peenoise) creëren ze 
een eigen Eva. De eerste twee mensen 
bevinden zich in dezelfde ruimte, het aards 
paradijs, en zoeken elkaar op. Maar vinden 
ze elkaar in deze muzikale en visuele dans?
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JEAN DELOUVROY  
van Opera Ballet Vlaanderen
GOD DE VADER    
De Belgische componist Jean Delouvroy 
heeft een brede blik. Hij heeft een ach-
tergrond in zowel jazz als hedendaagse 
muziek, componeerde voor bigband maar 
ook voor film. Hij experimenteert ook met 
elektronica en klankinstallaties en werkt 
graag interdisciplinair. 

Voor Listen tot he Lamb! neemt hij het pa-
neel met God de Vader voor zijn rekening. 
De grote, majestueuze figuur die in het 
centrum van het bovenste gedeelte van de 
polyptiek troont, inspireerde hem tot een 
ingenieus gecomponeerde klankinstallatie. 
Vooraf opgenomen muziek, uitgevoerd 
door orkest en koor van Opera Ballet van 
Vlaanderen, wordt vermengd met oosterse 
invloeden en Grieks-Byzantijnse echo’s. 
Delouvroy creëert hiermee een universeel 
ritueel waarin een belangrijke rol is wegge-
legd voor een danser.
  

OSAMA ABDULRASOL 
van De Handelsbeurs
DE ZINGENDE ENGELEN    
Componist, musicus en videokunstenaar 
Osama Abdulrasol werd geboren in  
Babylon maar groeide op in de stad  
Karbala, een volgens de sjiieten heilige 
stad, waar muziek verboden is. Hij ont-
vluchtte Irak in 1997 en vestigde zich in 
Gent, vanwaar hij een indrukwekkende 
internationale carrière opbouwde.  
 
Osama Abdulrasol  bespeelt verschillende 
instrumenten, maar is vooral bekend als 
virtuoos op de qanun, een van de oudste 
instrumenten uit het Midden-Oosten. Voor 
Listen to the Lamb! componeerde hij een 
nieuwe suite voor qanun, geïnspireerd op 
het paneel van De Zingende Engelen. 
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CIRQ
DE RIDDERS VAN CHRISTUS    
Voor Listen tot he Lamb! nodigde het  
onorthodoxe Productiehuis CirQ enkele 
van hun spitsbroeders uit om zich in het 
Lam Gods, en vooral ook in het paneel 
van De Ridders van Christus te verdiepen. 
Tijdens het event op de Bijlokesite richten 
ze een banket in op de binnenplaats van 
het STAM, waarbij de performers in zes 
speeches hun bevindingen met elkaar 
en met het publiek delen. Wie waren de 
Ridders van Christus in van Eycks tijd? En 
wie zijn ze nu?  

CirQ heeft als motto ‘Upcycling volks- 
cultuur since 1999’. Het is een collectief 
van mensen met zeer verschillende 
achtergronden en specialisaties, van  
professoren en acteurs tot IT’ers en 
uitvinders. Allemaal verbonden door een 
voorliefde voor pittige performance en 
absurde humor. Ze zijn zowel te vinden op 
buurtfeesten als op internationale festivals.

GAME 
van KASK & Conservatorium
DE RECHTVAARDIGE 
RECHTERS     
De rechtvaardige rechters. Wie zijn ze? 
En vooral: waar zijn ze? Het paneel werd in 
1934 gestolen en is nog steeds spoorloos. 

Musici van het hedendaagse-muziek- 
ensemble GAME van het conservatorium 
gaan op zoek naar verloren klanken. 
Fragmenten van vijftiende-eeuwse 
polyfone werken, waarvan partijen of 
delen niet tot ons zijn gekomen, dienen 
als vertrekpunt van een eigentijdse 
reconstructie van een (voorgoed?) 
verloren origineel. Geheel in laatmiddel-
eeuwse traditie voegen eigentijdse musici 
laag na laag toe, waarbij het steeds dieper 
verborgen uitgangspunt gestaag opnieuw 
betekenis krijgt.
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DE PROPERE FANFARE 
van Bij’ De Vieze Gasten
JOHANNES DE DOPER    
De Propere Fanfare is ‘een wijze bende’, 
een bont gezelschap van muzikanten, 
allemaal thuis in of verbonden met de 
Brugse Poort van Gent, de meest anar- 
chistische wijk van de negentiende-eeuwse 
stadsgordel. 

‘Content en elk op zijn instrument’, van 
klarinetten, accordeons en gitaren tot 
de saz en de hoddu, trompetten, trom-
bones en tuba’s in verschillende maten. 
Ondersteund door een stevig meppende 
percussiegroep brengen ze muziek van alle 
kanten en uit alle hoeken en spleten van de 
wereld. En er wordt ook gezongen, naar 
Gentse traditie ‘tuupe te goare’. 

Voor Listen to the Lamb! maakten ze 
speciaal een ode aan Johannes de Doper 
waarmee ze verschillende keren, getooid 
in kleur- en fantasierijke kostuums over de 
Bijlokesite zullen rollen, bollen, zwieren 
en zwaaien.

VICTORIA DELUXE
DE AANBIDDING 
VAN HET LAM    
Het Lam Gods, dat in het centrale paneel 
van Van Eyck wordt aanbeden, werd naar 
de aarde gestuurd om ‘de zonden der 
wereld’ weg te nemen. 

Victoria Deluxe voelt dat het anno 2020 
opnieuw tijd is voor verlossing, waarschijn-
lijk meer dan ooit. Met een kleine groep 
makers bouwen ze daarom onder leiding 
van kunstenaar Klaas De Roo een nieuw 
lam dat ze LAM GENTS dopen. 
 
In september 2020 schuimen ze er de 
Gentse wijken mee af, op zoek naar wat 
Gentenaren bezwaart én naar wat hen 
hoop geeft. Dat alles verpakken ze in een 
installatie, bestaande uit een sculptuur en 
een soundscape, die op 3 oktober ter gele-
genheid van Listen to the Lamb! zal landen 
op de Bijlokesite.



SPECTRA 
van Gent Festival van Vlaanderen
DE MUSICERENDE ENGELEN    
In de verbeelding van SPECTRA  
onder leiding van Filip Rathé spelen van 
Eycks Musicerende Engelen de prachtige 
Dufay-Bearbeitungen van de Duitse  
componiste Isabel Mundry. 

Mundry zag in de muziek van Dufay, een 
tijdgenoot van Van Eyck, een spiegel van 
haar eigen denken en haar eigen zoektocht 
naar het vreemde. Een hele nacht lang 
luisterde ze naar beschikbare opnamen van 
zijn chansons en hymnes en zong stuk voor 
stuk alle stemmen mee. Het leek haar alsof 
ze steeds hetzelfde zong, maar vanuit een 
ander perspectief, waardoor kleine schom-
melingen en verschuivingen ontstonden. 
Het zijn die subtiele bewegingen die ze in 
haar bewerkingen opzoekt en aftast.  

Haar Dufay-bewerkingen doen je nadenken 
over de lege ruimtes en de duisternis die 
ontstaan door afstand in de tijd. Ze doen 
je de oren spitsen en maken het horen 
hoorbaar.  

Naast de klassieke blazers en strijkers, 
zorgt een hele resem van grote maar 
zachte slagwerkinstrumenten voor een zeer 
specifiek en fascinerend klankidioom. 
 

PICEA ORIENTALIS 
O.L.V. SHALAN ALHAMWY 
van De Centrale
DE KLUIZENAARS    
Op de achtergrond van het paneel van 
De Kluizenaars staat deemoedig, met een 
balsemvaasje in haar hand, Maria Magda-
lena. Haar verhaal vormt een prachtige 
inspiratiebron voor  Picea Orientalis, het 
ensemble van de in Homs (Syrië) geboren 
componist en violist Shalan Alhamwy. Vol-
gens een middeleeuwse legende vluchtte 
Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk, waar 
ze trouwde en uiteindelijk ook overleed. 
Met haar komst bracht ze de taal en de 
filosofie mee uit Palestina. Deze kruisbe-
stuiving tussen Oost en West staat centraal 
in het werk van Picea Orientalis. 

Alhamwy en zijn collega’s spelen een 
nieuwe compositie, geïnspireerd op de 
Assyrische traditie die ontstond in het 
noordoosten van Syrië. De partituur 
vertrekt vanuit een Westerse harmonie en 
instrumentatie, maar er is ook ruimte voor 
omfloerste, treurige, en melancholische 
Arabische improvisaties.

Foto paneel: Sint-Baafskathedraal Gent, www.lukasweb.be
Art in Flanders, foto Hugo Maertens en Dominique Provost.
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11:00
-

11:20
VOORSTELLING LOCATIE

12:20
-

12:40

11:40
-

12:00

13:00
-

13:20

PEENOISE
(DEMOCRAZY)

PICEA ORIENTALIS
(DE CENTRALE) 

MATTIAS DE CRAENE 
I.S.M. RIEN COOREVITS

(GENT JAZZ)

SPECTRA
(GENT FESTIVAL VAN VLAANDEREN) 

B.O.X, DEZ MONA 
EN UTOPIA

(MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE)

VELMA SPELL 
(KUNSTENCENTRUM VOORUIT)

OSAMA ABDULRASOL
(HANDELSBEURS) 

GAME
(KASK & CONSERVATORIUM)  

JEAN DELOUVROY
(OPERA BALLET VLAANDEREN) 

CIRQ

VICTORIA DELUXE

DE PROPERE FANFARE
(BIJ’ DE VIEZE GASTEN) 

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

CONCERTZAAL

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

ANATOMISCH THEATER

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

CONCERTZAAL

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE
KRAAKHUIS

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE
KRAAKHUIS

STUDIO LOD

STUDIO 
LES BALLETS C DE LA B

STUDIO 
LES BALLETS C DE LA B

KASK CIRQUE

BIJLOKESITE A

BIJLOKESITE B

BIJLOKESITE C

UUROVERZICHT
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Elke voorstelling duurt 20 minuten.

14:20
-

14:40

15:40
-

16:00

17:40
-

18:00

15:00
-

15:20

16:40
-

17:00

19:00
-

19:20

14:40
-

15:00

16:20
-

16:40

18:20
-

18:40

13:40
-

14:00

15:20
-

15:40

17:20
-

17:40

20:20
-

20:40

21:00
-

21:20

13:00
-

13:20

17:00
-

17:20

19:40
-

20:00
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Saxofoonkwartet BL!NDMAN van Eric Sleichim keert terug naar de 
vijftiende eeuw, de eeuw van van Eyck. Vertrekkende van componist 
Johannes Ockeghem presenteren ze een programma waarin  
verscheidene oude compositietechnieken centraal staan die door  
Ockeghem en de volgende generatie polyfonisten gehanteerd werden.

We horen onder andere de hartverscheurende Déploration de 
Johannes Ockeghem van Josquin Des Prez en ook diens hemelse 
vierentwintigstemmige(!) Qui Habitat. Drie hedendaagse componis-
ten lieten zich door de laatmiddeleeuwse technieken inspireren. Hun 
werken vormen de spil van het programma, waardoor een unieke 
klankwereld ontstaat die vijf eeuwen muziekgeschiedenis overbrugt. 

SLOTCONCERT
BL!NDMAN
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UITVOERDERS

Pieter Pellens, 
sopraansax  

Hendrik Pellens, 
altsax  

Piet Rebel, 
tenorsax  

Sebastiaan Cooman, 
baritonsax  

Eric Sleichim, 
electronics   

PROGRAMMA

Johannes Ockeghem – 
Deo Gratias  

Josquin Des Prez – 
La Déploration de Johannes  
Ockeghem  

Eric Sleichim – 
Organum  

Johannes Mouton – 
Salve, Mater Salvatoris  

Pierre de la Rue – 
Myn hert altyt heeft verlanghen   

Thierry De Mey – 
Palindrome  

Dominique Phinot – 
Adieu Loyse  

Josquin Des Prez – 
Qui Habitat  

Jonathan Harvey – 
Ricercare une melodia  

Knut Nysted – 
Immortal Bach   

ZAT 3 OKT | 19:15 EN 21:15
SINT-PIETERSKERK
Presentatie door Greet Samyn
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Tussen 11:00 en 21:20 zullen er op verschillende 
locaties op de Bijlokesite voorstellingen van telkens 
20 minuten doorgaan. Iedere bezoeker kan op basis 
van de gekozen concerten een eigen programma en 
parcours samenstellen. 

Omdat er gedurende de hele dag voorstellingen 
plaatsvinden, is er ook de mogelijkheid om iets te 
eten en te drinken. Dit kan op de volgende plekken:  

KASKcafé (open tot 18:00)  
BIJLOKE café (open tot einde event) 
STA’Mcafé (open tot 18:00)  

We eindigen de dag met het slotconcert van 
BL!NDMAN. Dit concert vindt om 19:15 en 21:15 
plaats in de Sint-Pieterskerk in Gent.

 

PRAKTISCH
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GENT FESTIVAL ENGAGEERT ZICH OM ELKE 
VOORSTELLING VEILIG TE LATEN VERLOPEN.

GENT FESTIVAL VOLGT DE MAATREGELEN VERDER OP DE VOET OP  
EN ZAL DESGEVALLEND AANPASSEN NAAR DE GELDENDE NORMEN.

De opgelegde afstandsregel per persoon of per bubbel  
zal overal gegarandeerd worden; looplijnen en beweg- 
wijzering zullen voorzien worden op de grond.

Vooraf en op de locaties zal duidelijk gecommuniceerd 
worden over de genomen maatregelen.

Van achter hun mondmasker begeleiden onze hosts en 
hostessen je met de glimlach. Het dragen van een mond-
masker is verplicht. Zowel bij het toekomen, tijdens de 
voorstelling als bij het verlaten van de concertlocatie. 

Materiaal om handen te ontsmetten  
zal ruim voldoende beschikbaar zijn.

Liftknoppen, stoelen, handvaten en leuningen  
worden doorlopend ontsmet.

We maken gebruik van grote ruimtes,  
die voortdurend geventileerd worden.

Elk ticket heeft een uniek nummer.  
Je wordt ter plaatse naar je stoel begeleid door onze hosts.

Er zullen maximum 200 toeschouwers per voorstelling 
aanwezig zijn bij een binnenlocatie, bij een buitenlocatie 
maximaal 400.  

Heb je bijkomende vragen over de coronamaatregelen die we nemen?  
Contacteer ons via veiligheid@festival.be

2020 - 
THE COVID-PROOF 
EDITION
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WE SHARE MUSIC

Iedereen heeft recht op culturele 
ontplooiing, daar gaan wij bij Gent 
Festival van uit. Ook zij die er 
misschien de middelen niet voor 
hebben of die het fysiek moeilijk 
hebben om concerten en voorstel-
lingen bij te wonen. Daarom hebben 
we ‘We Share Music’ in het leven 
geroepen, een reeks beklijvende 
projecten waarbij kinderen, men-
sen uit kansengroepen, ouderen, 
mensen met een (visuele) beperking 
onvergetelijke muzikale momenten 
beleven. Deze projecten zijn enkel 
mogelijk door de jaarlijkse bijdrage 
van onze FestivalClubleden en enke-
le trouwe partners. 

BY GENT FESTIVAL

Met dank aan de spelers van
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Steun jonge musici! 

Covid-19 zorgt er helaas voor dat beginnende 
en pas afgestudeerde muzikanten niet de 
speelkansen krijgen die ze verdienen en zo 
hard nodig hebben. Daarom willen we een 
warme oproep doen: als je een concertticket 
koopt voor een Festivalconcert, en het lukt om 
iets méér te besteden, kruis dan een extra aan 
als gift! Een donatie kan al vanaf € 10. 

Dankzij jouw financiële bijdrage kunnen wij 
deze jonge muzikanten een podium bieden 
binnen onze We Share Music projecten waarin 
ze zich als ontluikende, beloftevolle artiest kun-
nen bewijzen. Je bijdrage gaat dus integraal 
naar concerten met jonge musici. 



27

FESTIVALCLUB
Sluit u zich ook aan 
bij onze FestivalClub? 
Lid worden van de FestivalClub 
kan heel simpel op 3 manieren: 

Via onze website 
www.gentfestival.be/festivalclub
 
Via e-mail 
club@festival.be
 
Via telefoon 
09 243 94 94

Dankzij de steun van onze FestivalClub 
slagen we er elk jaar opnieuw in om 
bovengenoemde initiatieven mogelijk te 
maken. Uw lidmaatschap maakt het 
mogelijk om met WE SHARE MUSIC 
muziek toegankelijk te maken voor 
iedereen.  FestivalClubleden genieten 
bovendien ook van een heleboel voor-
delen zowel tijdens als na Gent Festival, 
zoals voorrang op de ticketverkoop, 25% 
korting voor alle concerten en events en 
een gratis aperitief in één van de Festival-
restaurants tijdens lunch of diner.
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Dhr. Ballaux Eddy, Dhr. Beke-Ruysschaert Frank-Pat, Dhr. Berkvens André, Dhr.  
en Mevr. Berlaen - De Plecker   Johan en Marie-Jose, Dhr. Bral Johny, 
Fam. Calemyn-Hurez Tom en Ilse, Dhr. Claes Walter, Mevr. Claeys Sofie,  
Mevr. Claeys Sofie, Dhr. Coussement Martin, Mevr. De Bie  Seraphina,  
Mevr. De Bosschere Renate, Dhr. De Meyere Jos, Dhr. De Raeve Daniel-Désiré,  
Mevr. De Sutter Hilde, Mevr. De Winter Hilde Katarina, Dhr. Debbaut Patrick,  
Dhr. en Mevr. Deman-De Roo Pol en Lieve, Dhr. Deweerdt Dirk, Dhr. Dierkens Guy, 
Mevr. Douchy Katrien, Dhr. Drieghe Paul, Mevr. Duytschaever Ilona,  
Dhr. en Mevr. Francois-Mortier Bart en Marijke, Dhr. Hemelsoet Bernard,  
Mevr. Heymans Gudrun, Dhr. Hoeree Johan, Dhr. en Mevr. Hoogewijs-Mortier Bert 
en Carine, Mevr. Hoornaert Marina, Mevr. Hoozee-Verfaillie Alice,  
Dhr. en Mevr. Hublé-De Bodt Frank en Roxane, Dhr. Jacobs Patric, Dhr. Janssens 
Freek, Dhr. Janssens, Georges Dhr. Lahaut – Boone Roger, Mevr. Lapiere Nadine, 
Mevr. Lemaitre Ann, Mevr. Maenhaut Martine, Dhr. Maes Nico, Dhr. en Mevr. Mahy 
Ivan en Chris, Dhr. Maton Luc, Mevr. Pauwels Agnes, Dhr. Roberti Adrien,  
Dhr. Scheer Iwein, Dhr. en Mevr. Van Beversluys-Minjauw Germain en Linda,  
Mevr. Van De Vijver Bernadette, Mevr. Vandorpe Annemie, Dhr. Van Gysegem Dirk, 
Mevr. Van Hecke Martine, Dhr. Van Hoorebeke Felix, Dhr. Van Maldeghem Hubert, 
Dhr. Van Muylem Kristof, Mevr. Van Slycken Lena, Mevr. Vander Linden Francine, 
Mevr. Verfaillie Alice, Mevr. Verheirstraeten Maria, Dhr. Vormezeele Frank,  
Dhr. Wachtelaer Herbert, Dhr. en Mevr. Zagha – Clarke Nessim en Patricia

We danken onze FestivalClubleden voor hun steun!
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Veerle Simoens 

Team Gent Festival 
Syntha Cnudde, Piet De Coensel,  
Veerle De Wilde, Isabel Geerardyn,  
Fien Hanselaer, Myrthe Holvoet,  
Pauline Jocqué, Nina Lambrecht, 
Julie Leroy, Nathalie Notte, 
Irene Schampaert, Heleen Schepens, 
Veerle Simoens, Evelyne Uleyn, 
Jan Van den Bossche

Raad van Bestuur 
Frank Beke, Jan Briers, Annemie Charlier,  
Herman Daems, Sonja De Becker,  
Lucien De Busscher, Jozef De Mey,  
Ivan De Witte, Christoph D’Haese,  
Stephanie D’Hose, Sophie Dutordoir, 
Hafsa El-Bazioui, Saloua El Moussaoui, 
Joséphine Moerman, Karine Moykens, 
Serge Platel, Daan Schalck, Jan Smets, 
Johan Thijs, Rik Van de Walle
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Contact
Gent Festival van Vlaanderen 
Bijlokekaai 8, bus 9 
9000 Gent 

www.gentfestival.be 
09 243 94 94 

Volg ons op @gentfestival 

Onze Festivalhostesses worden gekleed 
door Nathalie Vleeschouwer. Onze 
artiesten worden verwend met heerlijke 
chocolade van Neuhaus. 
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northseaport.com

Trotse sponsor
van cultuur

Cultuur verbindt grensoverschrijdend
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