
1

w

PERSDOSSIER



Laat mij u meenemen naar 1 maart van  
dit jaar, zowat een lichtjaar geleden… 
Samen met het team legde ik de laatste  
hand aan wat de muzikale inhoud van onze 
63ste editie zou worden. Om en bij de 150  
concerten stonden in de steigers, met ron- 
kende namen op de affiche en met gedurfde 
artistieke keuzes. Fier waren we, en reik- 
halzend keken we uit naar het moment  
waarop we u alles zouden presenteren.
  
Maar ineens ging het licht uit. Verbaasd 
keken we aan tegen dat nieuwe, dagelijkse 
gezelschap: Covid-19. Nadat het stof van  
de eerste kritieke weken was neergedaald  
maakten we de balans op van de situatie.  
Veel collega’s moesten hun op korte termijn  
geplande activiteiten per direct annuleren. 
Voor de activiteiten die ná de zomer zouden 
plaatsvinden, waren verschillende scenario’s 
denkbaar. 
  
Gent Festival koos toen voor actie. Het 
programma voor 2020 werd integraal naar 
2021 verplaatst en met veel enthousiasme 
en creativiteit begonnen we aan een nieuwe, 
aangepaste versie. Het accent lag op klein, 
lokaal en corona-proof. 
  
Aan het begin van de zomer konden we 
voorzichtig optimistisch zijn. Concerten 
werden weer mogelijk voor een maximum 
van tweehonderd bezoekers, en per  
1 augustus werd een verdubbeling van dat 
aantal in het vooruitzicht gesteld.
  
Helaas werden we, net als de rest van de  
samenleving, ingehaald door de cijfers. De 
mensen gingen met vakantie, maar het virus 
niet. Het terug snel oplopende aantal besmet-
tingen, met name in een aantal specifieke 
regio’s, zette de aangekondigde versoepe-
lingen on hold en bracht zelfs een nieuwe 
aanscherping van de regels met zich mee. 

Opnieuw besloten we dat we, ondanks de 
groeiende onzekerheid, de handdoek niet in 
de ring zouden gooien. Kunst zal zijn, altijd. 
We repten ons terug naar de tekentafels en 
zo kwam het dat er enkele dagen later alweer 
een volgende editie op tafel lag, rekening 
houdende met alle mogelijke parameters. 
  
Vandaag bevinden we ons ergens tussen stilte 
en muziek. Er kan al veel, maar nog niet alles. 
We balanceren, wikken en wegen. We wíllen 
wel, maar durven we al? Ons brein heeft op 
korte tijd massa’s wetenschappelijke input 
gekregen. Overspoeld zijn we, door cijfers en 
curves, kleurencodes en grafieken, analyses 
en voorspellingen. Meer dan ooit voelen we 
aan hoezeer óók onze ziel zijn voeding nodig 
heeft. We hebben nood aan fantasie en ver-
beelding, we snakken naar emotionele input. 
Laat dat het punt zijn waarop de Kunsten zich 
aandienen. En wij als Festival, wij bestáán om 
u die in grote, overvloedige hoeveelheden te 
laten beleven. 
  
Gent Festival van Vlaanderen 2020 gaat  
de geschiedenisboeken in als de editie met 
de meest explosieve voorbereiding, maar  
ongetwijfeld ook als de kleine, fijne editie 
met de grootst mogelijke impact. Laat Pärt 
of Beethoven u bij de hand nemen en geniet 
van uw Festival.

Veerle Simoens
Directeur Gent Festival van Vlaanderen

Tussen stilte 
en muziek
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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 door onze hosts naar je plaats begeleid. 

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



Agenda
2020

ZA 19 SEPT 
ODEGAND

08

EVEN BETOVEREND, 
NET IETS INTIEMER

GENTSE BINNENSTAD

ZO 20 SEPT
MORNING DEW  
AFTERNOON DELIGHT  
BABY & PEUTER PÄRT

10

IINTIEME CONCERTEN 
VOOR JONG EN OUD IN 
EEN GROENE SETTING 

KLOOSTERTUIN 
KARMELIETEN

DI 22-DO 24 SEPT 
FÜR JAN VAN EYCK 
WERELDPREMIÈRE 
ARVO PÄRT

14

COLLEGIUM VOCALE GENT VIERT 
ZIJN 50STE VERJAARDAG MET EEN 
CREATIE VAN ARVO PÄRT

SINT-BAAFSKATHEDRAAL
EN SINT-JACOBSKERK

ZO 27-MA 28 SEPT  
O DOLOROSA GIOIA! 

15

COLLEGIUM VOCALE GENT VIERT 
ZIJN 50STE VERJAARDAG MET 
MADRIGALEN VAN GESUALDO

SINT-JACOBSKERK

VR 25-ZO 27 SEPT  
BEETHOVEN 
IN POCKETSIZE

16

DE MONUMENTALE INTEGRALE 
SYMFONIEËN VAN BEETHOVEN

OUDE VISMIJN 
EN INDUSTRIEMUSEUM

MA 21 SEPT 
SPIRO

13

FEESTELIJKE OPENING 
MET MUZIEK EN DANS

MUSEUM VOOR 
SCHONE KUNSTEN

DI 29 SEPT-DO 1 OKT 
A FAMILY AFFAIR

20 34

EEN REEKS VAN  
MUZIKALE FAMILIES

MUZIEKCENTRUM 
DE BIJLOKE

DO 1-VR 2 OKT
COLLEGIUM VOCALE 
GENT & BACH

15 34

COLLEGIUM VOCALE GENT VIERT 
ZIJN 50STE VERJAARDAG MET BACH

SINT-JACOBSKERK

ZA 3 OKT 
LISTEN TO 
THE LAMB!

25

12 GENTSE CULTUUR- 
INSTELLINGEN VERTALEN  
VAN EYCKS MEESTERWERK IN  
12 MUZIKALE ONTDEKKINGEN 

BIJLOKESITE

WOE 30 SEPT 
EUROPEAN 
CHAMBER MUSIC 
ACADEMY
JONG TALENT OP HET PODIUM

MIRY CONCERTZAAL

VR 2 OKT 
THE GENERATION 
PROJECT
BELOFTEVOLLE ENSEMBLES VAN 
DE ECMA EN HUN MEESTERS

MIRY CONCERTZAAL  

Tickets & info 
gentfestival.be
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Op zaterdag 19 september palmt het Festival weer de 
Gentse binnenstad in met de 18e editie van OdeGand. 
Deze editie wordt nét iets anders, maar daarom niet 
minder spannend. Ontdek de vele historische parels 
van onze stad en laat je hart veroveren door verrassende 
klanken gaande van puur klassiek tot muziek van ver 
weg, maar ook door wonderlijke ontmoetingen tussen 
verschillende muzikale werelden. Zet je cultuurseizoen 
in met deze ‘limited edition’ van OdeGand!
 

Meer info over programma en routes via www.odegand.gent

OdeGand 
En Route! 
OdeGand En Route! brengt je te voet en per boot van het ene concert naar 
het andere. De verschillende concertroutes INDIGO, ZAND en AZUUR voeren 
je langs sprookjesachtige plekken en magische muzikale ontdekkingen. 

Voor het slot van OdeGand kiezen we dit jaar voor een kleinschalige, intieme  
ervaring waarvoor bijgevolg slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.  
We plannen een muzikale rondvaart langs de oevers van de Gentse binnenwateren. 
Door middel van een parcours met bootjes kan je al varend een aantal concerten 
langs de kade bijwonen. Welkom op onze magische, muzikale tocht! 

ZA 19 SEPT | 19:00 - 23:00
GENTSE BINNENWATEREN

 

OdeGand 
Soirée

NIEUW 

DIT JAAR

In je OdeGandticket is sowieso 
een boottochtje inbegrepen!

ZA 19 SEPT | 12:30 - 19:15
GENTSE BINNENSTAD

Zand

6 7
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Ook voor de kleintjes hebben we weer iets in petto. Klankennest richt zich op  
de muzikale beleving van de allerjongsten. 

Speciaal voor deze editie van Gent Festival maakten ze een programma rond  
de muziek van de Estse componist Arvo Pärt, van wie tijdens het Festival een  
nieuwe compositie in première gaat. Zijn minimalistische idioom, dat vaak het 
geluid van klokken en bellen imiteert, zal ongetwijfeld ook de allerjongste  
muziekliefhebbertjes in vervoering brengen. 
 
BABY PÄRT: 
5 maanden - 2 jaar
PEUTER PÄRT: 
2 - 4 jaar 

 

ZO 20 SEPT | 08:30 EN 10:30
KLOOSTERTUIN KARMELIETEN

TICKETS 15 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

De bijzondere omstandigheden van deze editie leiden ook tot nieuwe concepten. 
Op zondagochtend 20 september nodigt Gent Festival je uit voor Morning Dew: 
intieme concerten bij zonsopgang in het idyllische kader van de kloostertuin van de 
Karmelieten in hartje Gent. De musici van Casco Phil zorgen voor een reeks van sub-
tiele muzikale ‘dauwdruppels’, van Bach over Dvořák tot Pärt. Om de dag helemaal 
goed te beginnen, voorzien we aansluitend aan het concert een heerlijke picknick.

Morning
Dew

Baby/
Peuter
Pärt

ZO 20 SEPT | 08:00 EN 09:45
KLOOSTERTUIN KARMELIETEN 

TICKETS 17 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Wie op zondagochtend Morning Dew gemist heeft, kan zich  
ook ’s middags laven aan de rust en de schoonheid van de  
Karmelietentuin in hartje Gent. Deze keer maken accordeonist, 
bandoneonist, arrangeur en componist Gwen Cresens en de 
leden van zijn kwartet hun opwachting voor een muzikale  
verkwikking. Samen met drie excellente jazzmusici brengt 
hij eigen composities, maar ook opwindende interpretaties 
van Bach en Grieg, filmmuziek van Laurel & Hardy en 
Braziliaanse dansmuziek uit de vorige eeuw: beyond genre. 
Vergeet zeker niet om, naast je ticket, ook onze high tea box 
van Coeur Catering bij te boeken!

Afternoon
Delight

ZO 20 SEPT | 15:00 EN 17:00   
KLOOSTERTUIN KARMELIETEN 

TICKETS 17 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  
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MA 21 SEPT | 12:30, 18:30 EN 20:45
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN  

TICKETS 33 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Deze uitzonderlijke editie van Gent Festival opent natuurlijk met een uitzonderlijke 
voorstelling. Gabor Kapin, de uit Boedapest afkomstige balletmeester van Ballet 
Vlaanderen, debuteert als choreograaf. Hij laat zich inspireren door de engelen 
van Van Eyck en creëert een unieke performance in het MSK. In het tweeluik Spiro 
ademen dansers en musici samen in een aantal intieme pas-de-trois.  
De jonge Nederlandse pianist Aidan Mikdad schittert in Ravels betoverende  
Gaspard de la Nuit. En cellist Mikko Pablo gaat met componist Howard Jones in 
dialoog over Bach. 

 

 

SPIRO
FEESTELIJKE OPENING MET MUZIEK EN DANS   

11

Met dank aan
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Al meer dan vijftien jaar is de European 
Chamber Music Academy dé internatio-
nale kweekvijver voor toptalent op het 
gebied van kamermuziek. Ook dit jaar 
strijken de prestigieuze masterclasses 
tijdens het Festival vijf dagen lang neer 
in Gent. Drie jonge ensembles, uit 
Frankrijk, Griekenland/Noorwegen en de 
Tsjechische Republiek, krijgen er les van 
drie meesters: Johannes Meissl (viool), 
Avedis Kouyoumdjian (piano) en Patrick 
Jüdt (altviool).   

Tijdens het Festival delen twee mees-
ters, Johannes Meissl (viool) en Avedis 
Kouyoumdjian (piano), het podium met 
drie ensembles met jonge musici uit de 
ons omringende landen. Samen bieden 
ze je een internationaal programma, dat 
zich strekt van een pianokwartet van 
Gustav Mahler tot een strijkkwartet van 
Dmitri Sjostakovitsj. 

European Chamber
Music Academy  

The Generation 
Project 

WOE 30 SEPT | 12:30
MIRY CONCERTZAAL  

TICKETS 13 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

VRIJ 2 OKT | 18:30
MIRY CONCERTZAAL  

TICKETS 19 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  
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Bij de vijftigste verjaardag van Collegium Vocale 
Gent mag Johann Sebastian Bach natuurlijk 
niet ontbreken. Bach heeft namelijk een cruciale 
rol gespeeld in de internationale doorbraak van 
Collegium in de jaren 70. 

Tijdens deze bijzondere editie van het Festival 
staan twee prachtige solocantates op de les-
senaars. De onvolprezen Engelse contratenor 
Alex Potter is opnieuw te gast bij ons. Hij so-
leert in het indringende Wiederstehe doch der 
Sünde van de jonge Bach. In de latere cantate 
Vergnügte Ruhe is ook een belangrijke solo-rol 
voor het orgel weggelegd. 

 

Für Jan van Eyck
Wereldpremière 
Arvo Pärt

O Dolorosa Gioia! 

Collegium Vocale 
Gent & Bach  

COLLEGIUM VOCALE 
GENT BLAAST 50 KAARSJES 
UIT EN BRENGT PÄRT,  
GESUALDO EN BACH

Collegium Vocale Gent, het wereld-   
beroemde ensemble van Philippe  
Herreweghe, viert tijdens de komende 
editie van Gent Festival van Vlaanderen 
uitgebreid zijn vijftigste verjaardag. Ze bij-
ten de spits af met een prachtig program-
ma voor koor en orgel, met muziek van 
Monteverdi, Pärt, Bruckner en Messiaen. 
 
Als kers op de verjaardagstaart brengen 
ze de wereldpremière van Für Jan van 
Eyck, een gloednieuw werk voor koor 
en orgel dat Arvo Pärt (1935) schreef in 
opdracht van Stad Gent. Aanleiding was 
natuurlijk het themajaar OMG! Van Eyck 
was here, waarin de schilder en zijn mees-
terwerk, De Aanbidding van Lam Gods, 
centraal staan. Het schilderij was ook de 
inspiratiebron voor de nieuwe compositie.

DI 22 SEPT - WO 23 SEPT - DO 24 SEPT
TELKENS OM 12:30, 18:30 EN 20:45

SINT-BAAFSKATHEDRAAL
EN SINT-JACOBSKERK

TICKETS 37 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Philippe Herreweghe steekt zijn liefde 
voor Italië niet onder stoelen of banken. 
In het genre van de madrigaal komt alles 
bij mekaar: zijn passie voor de Italiaanse 
taal en poëzie, maar ook zijn weergaloze 
begrip van de menselijke stem en van de 
polyfonie.

Hij brengt zes uitmuntende zangers 
en teorbist Thomas Boysen mee voor  
een programma gewijd aan het vijfde  
madrigaalboek van een van de meest 
markante persoonlijkheden uit de  
muziekgeschiedenis: Carlo Gesualdo.  
Een ware streling voor het oor!

DO 1 OKT - VR 2 OKT
TELKENS OM 18:30 EN 20:45

SINT-JACOBSKERK
TICKETS 37 EURO  

WWW.GENTFESTIVAL.BE  

ZO 27 SEPT | 16:00 EN 20:45
MA 28 SEP | 18:30 EN 20:45

SINT-JACOBSKERK
TICKETS 37 EURO  

WWW.GENTFESTIVAL.BE  

De concerten die doorgaan in de Sint-Jacobskerk, werden mogelijk gemaakt dankzij een partnership met www.jacobusgent.be

12 13
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ZA 26 SEPT | 14:00 EN 16:00
OUDE VISMIJN

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Beethoven
In Pocketsize

Met tachtig man sterk op een podium samen 
strijken en blazen zit er nog even niet in. 
Maar geen nood! We hebben alle grote  
orkesten van Belgische bodem uitgenodigd  
om tijdens het Festival hun kernrepertoire  
uit te voeren in aangepaste bezetting. Niet 
minder dan alle negen symfonieën van de  
jarige Ludwig van Beethoven staan op het 
programma. Ook in zijn tijd was er een  
zeer levendige cultuur van kamermuziek- 
bewerkingen van groot repertoire, waarmee 
de muziekliefhebber zelf aan de slag kon. 

Kom luisteren naar de monumentale  
integrale symfonieën van Beethoven, die  
ondanks de kleinere bezetting op geen  
enkele manier aan zeggingskracht inboeten. 

   BEETHOVEN 1 
met solisten van B’Rock Orchestra 
De eerste symfonie van Beethoven staat met 
één been nog stevig in de retorische traditie 
van de achttiende eeuw. Een kolfje naar 
de hand dus van B’Rock Orchestra, dat al 
vijftien jaar lang schittert op de internationale 
podia met muziek van Monteverdi tot Haydn. 
Beethovens eerste symfonie is voor hen in 
muzikale zin een eindpunt. Ze spelen de be-
werking van Beethovens leeftijdsgenoot Carl 
Friedrich Ebers. Die maakte er een nonet 
van, maar desgewenst kan de baspartij door 
cello én contrabas gespeeld worden, zodat er 
uiteindelijk tien musici op het podium staan. 

   BEETHOVEN 2
met solisten van Anima Eterna Brugge 

Voor de tweede symfonie worden de krachten 
gereduceerd tot de geliefde bezetting van 
het pianotrio. Niemand minder dan Jos van 
Immerseel neemt plaats achter de pianoforte. 
Vergezeld door Midori Seiler op de viool 
en Mercedes Ruiz op de cello, verdedigt hij 
de kleuren van Anima Eterna, het orkest dat 
de negen symfonieën talloze keren integraal 

   BEETHOVEN 3 
‘Eroica’ met solisten van Casco Phil  
Met de derde symfonie, de ‘Eroica’, verlaten 
we resoluut de classicistische achttiende-eeuw-
se wereld van Haydn en Mozart. Alleen al de 
lengte van de symfonie geeft aan dat we met 
iets nieuws te maken hebben. Belgiës avon-
tuurlijke kamerorkest Casco Phil speelt een 
nonetversie, met vier stijkers en vijf blazers, 
van de hand van Carl Friedrich Ebers. 

heeft uitgevoerd en zich als geen ander 
verdiept heeft in hun specifieke idioom en het 
bijpassende instrumentarium. De bewerking 
die zij spelen ontstond kort na de compositie 
van de symfonie en is volgens het titelblad 
van de hand van de auteur zelf. Een prachtige 
partituur! 

ZA 26 SEPT | 18:30 EN 20:30  
OUDE VISMIJN

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

ZO 27 SEPT | 18:30 EN 20:30  
OUDE VISMIJN

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  
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   BEETHOVEN 5
met het Symfonieorkest van De Munt 

Vijf strijkers van het Symfonieorkest van de 
Munt nemen de imposante en iconische vijfde 
symfonie voor hun rekening. Zij spelen deze 
magistrale ‘symfonie der symfonieën’ in een 
bewerking van de hand van Carl Friedrich 
Ebers, een exacte tijdgenoot van Beethoven. 
Hij bewerkte de symfonie drie jaar na de dood 
van de componist voor strijkkwintet. In deze 
‘reductie’ komt de geniale structuur van het 
werk, ontvouwd vanuit de vier noten van het 
overbekende openingsmotief, misschien nog 
beter tot zijn recht dan in het origineel!
 

   BEETHOVEN 9
‘Ode an die Freude’ met solisten van de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Met zijn negende symfonie slaagt de onver-
moeibare Beethoven er, na alle vernieuwingen 
die hij al had ingevoerd, nogmaals in de 
muziekgeschiedenis een revolutionaire draai 
te geven. De dimensie van het werk, en 
met name het spectaculaire slotdeel met de 
beroemde Ode an die Freude op tekst van 
Schiller verzetten voorgoed de bakens van  
het genre. De solisten van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen kozen voor een 
partituur die hen op het lijf geschreven is: een 
bewerking voor uitgebreid blazersensemble 
van de Italiaan Alessandro Bombonati.

   BEETHOVEN 6 
‘Pastorale’ met solisten van  
Symfonieorkest Vlaanderen 

Voor de geliefde zesde symfonie, de ‘Pas-
torale’, zetten leden van Symfonieorkest 
Vlaanderen een septet van William Watts op 
de lessenaar. Net als bij de vierde bestaat de 
bezetting uit een strijksextet met de toevoe-
ging van een dwarsfluit, die een heel nieuw 
palet aan kleuren mogelijk maakt.
 

   BEETHOVEN 7
met solisten van het Symfonisch Orkest 
van Opera Ballet Vlaanderen 

   BEETHOVEN 8
met solisten van 
Belgian National Orchestra 

   BEETHOVEN 4 
met solisten van het Orchestre  
Philharmonique Royal de Liège 

Beethovens vierde symfonie werd door 
Schumann ‘de slanke Griekse maagd tussen 
twee noordelijke reuzen’ genoemd, waarmee 
hij op de monumentale derde en vijfde 
symfonie doelde. Het werk wordt in deze 
cyclus gespeeld door leden van het Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. Ze brengen 
de transcriptie voor septet mee van William 
Watts, altviolist en secretaris van de Royal 
Philharmonic Society uit Londen. 

ZO 27 SEPT | 14:00 EN 16:00
INDUSTRIEMUSEUM  

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

ZO 27 SEPT | 14:00 EN 16:00  
OUDE VISMIJN  

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

ZO 27 SEPT | 18:30 EN 20:30  
INDUSTRIEMUSEUM  

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

ZA 26 SEPT | 14:00 EN 16:00  
INDUSTRIEMUSEUM  

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Met zijn achtste symfonie lijkt Beethoven na 
het geweld van de nummers drie tot en met 
zeven even terug te keren naar de verlichte 
18e eeuw, alsof hij vóór zijn baanbrekende 
laatste bijdrage aan het genre, nog even wilde 
stilstaan bij het muzikale landschap waarin 
hij opgroeide. Het extreem charmante werk 
wordt in deze reeks gespeeld door musici van 
het Belgian National Orchestra in een anonie-
me bewerking voor strijkkwintet. 

ZA 26 SEPT | 18:30 EN 20:30
INDUSTRIEMUSEUM  

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

VRIJ 25 SEPT | 18:00 EN 21:00  
OUDE VISMIJN  

TICKETS 33 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  
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De uitbundige zevende symfonie – Richard 
Wagner noemde haar ‘de apotheose van de 
dans’– wordt gespeeld door leden van het 
Symfonisch Orkest van Opera Ballet Vlaan-
deren. Het is een sprankelende versie voor 
nonet van de hand van hun eigen contrabassist 
José Andrés Reyes. Bij de première van het 
werk, in 1813, viel het tweede deel (Allegretto) 
zo goed in de smaak dat het herhaald moest 
worden. Het werd ook gebruikt in talloze films, 
recentelijk nog in The King’s Speech. 

Met dank aan
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A Family Affair
De voorbije maanden hebben familiebanden een bijzondere  
betekenis gekregen. Terwijl collega-musici elkaar vaak maandenlang  
moesten missen, konden muzikale broers, zussen, vaders, dochters, 
moeders, zonen en echtgenoten wél doorgaan met samenspelen. 
Gent Festival nodigt een reeks van muzikale families uit: topmusici 
die behalve het biologische ook het muzikale DNA delen. 
Het wordt een kleurrijke reeks concerten die dwars door 
de genres en de muziekgeschiedenis heen gaat.

De broers Yossif en Philippe Ivanov kregen muziek met de paplepel ingegoten.  
Hun vader, de uit Bulgarije afkomstige Dimitri, was jarenlang concertmeester van  
het Antwerp Symphony Orchestra. Violist Yossif behaalde in 2005 de tweede én de 
publieksprijs van de Koningin Elisabethwedstrijd. Zijn jongere broer Philippe koos 
voor de piano en ook hij heeft talrijke internationale prijzen op zijn palmares.

Als duo traden ze op over de hele wereld. Ze spelen de achtste vioolsonate van 
Ludwig van Beethoven, de laatste van een set van drie sonates, die de componist 
opdroeg aan de Russische tsaar Alexander I. 

Daarna duiken ze volop in de romantiek met een sonate van Edvard Grieg en de 
heerlijke Valse-Scherzo van Pjotr Iljits Tsjaikovski.  

DI 29 SEPT | 18:30 EN 20:45 
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Duo 
Ivanov
 

Tine en Pieter Embrechts zijn allebei rasperformers en begenadigde vertellers.  
Ze waren elkaar muzikaal gezien een beetje uit het oog verloren, maar daar bracht 
corona verandering in. Allebei aan huis en tuin gekluisterd - ze wonen naast elkaar - 
gingen ze weer samen ‘spelen in den hof’. Op verzoek van een vriendin-verpleegster 
namen ze samen vanuit hun bubbel hoopvolle liedjes op voor mensen die door ziekte 
het bed moesten houden en geen bezoekers mochten ontvangen. Geestig, ontroe-
rend en bezield blijken de stemmen van broer en zus een prachtige blend te hebben.

Met het muzikale vuur terug aangewakkerd staan ze samen op het podium met een 
greep uit Pieters Nederlandstalige repertoire, klassiekers uit Tines Jukebox 2020 en 
enkele prachtige Engelstalige covers. Twee stemmen en één gitaar: meer moet dat 
niet zijn.   

Broer en zus 
Embrechts 

WO 30 SEPT | 18:30 EN 20:45
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

18 19

©
 M

ie
l P

ie
te

rs

ONTDEK 

DE NET 

GERENOVEERDE 

BIJLOKE 

CONCERTZAAL

©
 B

re
ch

t V
an

 M
ae

le



20 21

Sinds ze elkaar leerden kennen aan het Conservatorium van Antwerpen 
vormen Katrijn Simoens en John Gevaert, ondertussen met elkaar 
getrouwd, een onafscheidelijk duo achter het klavier. Onder de naam 
Pianoduo Mephisto wonnen ze talrijke internationale prijzen. Op het 
programma staat de korte en zeer aanstekelijke sonate die Francis 
Poulenc schreef in 1918, toen hij als negentienjarige aan het eind van 
de Eerste Wereldoorlog op de valreep nog gemobiliseerd was. 

Daarnaast klinken de prachtige Six Morceaux van de jonge Sergej 
Rachmaninov en de heerlijk tegendraadse Ironien van Erwin Schulhoff.  

 

DO 1 OKT | 18:30 EN 20:45
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

TICKETS 27 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Pianoduo 
Mephisto
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Met dank aan

Listen to
the Lamb!

ZA 3 OKT | 11:00 - 22:15 
   BIJLOKESITE

TICKETS VANAF 4 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Ter afsluiting van Gent Festival verandert op zaterdag 3 oktober 2020 
de hele Bijlokesite in een wonderbaarlijke muzikale polyptiek: 
Gent Festival laat het Lam Gods namelijk tot leven komen. Van Opera 
Ballet Vlaanderen tot Kunstencentrum Vooruit en van CirQ tot 
Democrazy: twaalf Gentse cultuurinstellingen laten een bont 
gezelschap van musici en kunstenaars de twaalf panelen van Van 
Eycks wereldberoemde meesterwerk muzikaal vertalen.

Adam, Eva, de Kluizenaars, de 
Pelgrims, Johannes de Doper en 
Maria, ze worden allemaal be-
zongen en toegespeeld door 
musici uit verschillende genres 
en bezettingen, van klassieke 
muziek en jazz tot electronics 
en wereldmuziek. We brengen  
zowel intieme als grotere ensem- 
bles, 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 gepre-
senteerd worden op de Bijloke-
site. Als bezoeker leg je je eigen 
parcours af tussen de twaalf ver-
schillende 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.  
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Tussen 11:00 en 21:00 
zullen er op verschil- 
lende locaties op de 
Bijlokesite voorstel-
lingen van telkens 20 
minuten doorgaan.  

Als bezoeker kan je 
voor iedere voorstelling 
apart tickets kopen. 1 
ticket kost €4, vanaf 4 
voorstellingen betaal je 
€3,5 per ticket. Als je 
tickets voor 6 voorstel-
lingen koopt, betaal je 
slechts €3 per ticket.  

Omdat er gedurende 
de hele dag voorstellin-
gen plaatsvinden, heb 
je ook de mogelijkheid 
om iets te eten en te 
drinken.  

Saxofoonkwartet 
BL!NDMAN van Eric 
Sleichim keert terug 
naar de eeuw van van 
Eyck. Vertrekkende van 
componist Johannes 
Ockeghem presenteren 
ze een programma 
waarin verscheidene 
oude polyfone com- 
positietechnieken cen-
traal staan. Dit wordt 
ongetwijfeld een prach-
tig slotstuk van de 63ste 
editie van Gent Festival 
en een hoogtepunt in 
de kalender van het  
Van Eyck-jaar!

Praktisch

Slotconcert

Listen to the Lamb!

ZA 3 OKT | 19:15 EN 21:15 
   SINT-PIETERSKERK 

TICKETS 24 EURO  
WWW.GENTFESTIVAL.BE  

Elke voorstelling duurt 20 minuten.

11:00
-

11:20
VOORSTELLING LOCATIE

14:20
-

14:40

15:40
-

16:00

17:40
-

18:00

12:20
-

12:40

15:00
-

15:20

16:40
-

17:00

19:00
-

19:20

11:40
-

12:00

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

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
(CIRQ)

VICTORIA DELUXE
(VICTORIA DELUXE) 

DE PROPERE FANFARE
(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

STA’M KLOOSTERTUIN

BIJLOKESITE

BIJLOKESITE

Met dank aan de spelers van
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WE SHARE MUSIC

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

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 concer-
ten en voorstellingen bij te wonen. Daarom 
hebben we ‘We Share Music’ in het leven 
geroepen, een reeks beklijvende projecten 
waarbij kinderen, mensen 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 enkele trouwe partners. 
 
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 
kunnen bewijzen. Je bijdrage gaat dus inte-
graal naar concerten met jonge musici. 

Dankzij de steun van onze FestivalClub 
slagen we er elk jaar opnieuw in om boven-
genoemde 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 voordelen zowel tijdens 
als na Gent Festival, zoals bijvoorbeeld 
voorrang op de ticketverkoop, 25% korting 
voor alle concerten en events en een gratis 
aperitief in één van de Festivalrestaurants 
tijdens lunch of diner.

BY GENT FESTIVAL

Met dank aan de spelers van
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Blijf op de hoogte via
@gentfatival

Colofon
Gratis brochure van 
Gent Festival van Vlaanderen 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Veerle Simoens 
 
Vormgeving 
Gent Festival van Vlaanderen 
 
Druk: augustus 2020 
  
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
 
Adres redactie 
Bijlokekaai 8, bus 9, 9000 Gent 
 
Reageren kan via sociale media 
@gentfestival of info@festival.be 
 
Wil je de brochure digitaal lezen? 
Surf naar www.gentfestival.be 
 
Het magazine in je bus ontvangen? Laat het 
ons weten: info@festival.be
 
Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie,  
microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaand  
schriftelijk akkoord aan de uitgever.

WIJ TELLEN AF 
NAAR HET FESTIVAL! 
JIJ OOK?

Blijf op de hoogte via @gentfestival

http://www.gentfestival.be/festivalclub
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De bootjes van Gent - Rederij Dewaele, Gent Watertoerist, 
Gentse Karmelieten, Handelsbeurs Concertzaal, Minard, MIRY Concertzaal, 
Museum voor Schone Kunsten, Muziekcentrum De Bijloke, Oude Vismijn, 

Industriemuseum, Sint-Baafskathedraal, Sint-Jacobskerk, 
Vooruit Concertzaal     

INTERVIEWS,  
BEELDMATERIAAL, INFO
www.gentfestival.be/pers

Gent Festival van Vlaanderen 
Bijlokekaai 8, bus 9  
9000 Gent 
T +32 (0)9 243 94 94  
info@festival.be  
www.gentfestival.be #gentfestival

Director & Artistic Programming 
Veerle Simoens
veerle@festival.be 
09 243 94 94

Head of Communications 
Nathalie Notte
nathalie@festival.be
09 243 94 86
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