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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

ZINDERING
ZO 12.12 – 20:30

Stille im Spiegel
100% Arvo Pärt
Casco Phil 

o.l.v. Benjamin Haemhouts 

Dit concert wordt opgenomen door Klara.  
Beluister de uitzending tijdens Klara Live op
19 januari 2022 via Klara, klara.be of de Klara-app.

LOCATIE 

Sint-Romboutskathedraal

BEZETTING

CASCO PHIL 
Benjamin Haemhouts - dirigent
Maximilian Lohse - concertmeester

Ricardo Vieira, Hannah Van Laere, 
Anna Buevich, Mikolaj Turschmid, 
Saartje  De Muynck, Cecile Greer, 
Russalina Arnaoudova, Tigran 
Poghosyan, Charlotte Knops - 
eerste viool

Lev Adamovn, Dirk Uten, Karin 
Gutsche, Edgar Gomez, Jolanta 
Iwaniuk, Hans De Vos, Sara 
Lorenzo, Dries Brouwers - tweede 
viool

Javier Cubillas, Manon Vervaet, 
Ana Sofia Sousa, Helena 
Raeymakers, Kumiko Okutomi - 
altviool

Aleksandra Lelek, Anthony 
Gröger, Marlon Dek, Suzanne van 
Duuren, Irene Cervera Esteban - 
cello

Lisa de Boos, Olivier Garnier, 
Maarten Taelman - contrabas

Karen Peeters - harp

Philip de Jager - percussie

Met dank aan Luc Michiels
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Programma
Arvo Pärt  

Silouans Song

Cantus in memoriam Benjamin Britten

Festina Lente 

--

Festina Lente

Cantus in memoriam Benjamin Britten

Silouans Song
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Stille im Spiegel: 100% Arvo Pärt
De Est Arvo Pärt (geb. 1935) zette zijn eerste compositiestappen in de tweede helft 
van de 20ste eeuw vooral in de atonale en seriële muziek. Het Sovjetregime, amper 
in staat om tot een consensus te komen over wat nu wel en niet mocht, wist niet 
goed wat met hem aan te vangen en hij werd tegelijkertijd zowel bekritiseert als 
gelauwerd. In 1968 schreef hij zijn eerste openlijk religieuze werk en het was meteen 
ook een keerpunt in zijn leven: spiritueel raakte hij in een diepe crisis en keerde hij 
zich tegen de aangeleerde compositietechnieken, en sociaal was de religieuze aard 
van het werk de aanzet tot de officieuze verwijdering van zijn muziek uit de concert-
zalen.

Pärt trok zich daarna voor een kleine tiental jaren terug uit het publieke leven en 
vond toevlucht in de Gregoriaanse en Russisch-orthodoxe gezangen, de muziek van 
de Renaissance en de Barok met vooral Bach als voorbeeld, en vooral: de stilte. Hij 
verloor zichzelf volledig in deze laatste en ontdekte dat een enkele mooi gespeelde 
noot voor hem meer dan genoeg was. Hij vormde zijn geheel nieuwe stijl, die hij 
de tintinnabuli-stijl (naar het Latijnse woord voor klokjes of belletjes) doopte, dan 
ook met de meest primitieve bouwsteen van de muziek: de drieklank. De drieklank, 
gespeeld in arpeggio, was de basis voor de tintinnabulum-stem. Een tweede stem 
volgt de drieklank diatonisch en stapsgewijs. De muziek is vaak traag en meditatief 
en vindt zijn plaats in het ruimere genre van het minimalisme, zowel in notatie als 
uitvoering.

Zijn meest gekende werk Spiegel im Spiegel (1978) is het perfecte voorbeeld van de 
tintinnabuli-stijl. In zijn eenvoud heeft het werk echter zo een indrukwekkende emo-
tionele invloed dat het hem samen met de andere werken Fratres (1977) en Für Alina 
(1976) tot één van de meest uitgevoerde levende componisten in de 21ste eeuw 
bracht. Dit programma is 100% Pärt: Silouans Song (1991), Cantus in Memoriam 
Benjamin Britten (1977) en Festina Lente (1986). Als verwijzing naar Spiegel im Spie-
gel worden deze drie werken daarna letterlijk gespiegeld: Stille im Spiegel.

Silouans Song werd geschreven voor strijkorkest en Pärt vond er zijn inspiratie in een 
religieuze tekst van de Russische monnik Staretz Silouan (1866-1938). De mysticus, 
die een heel eenvoudig en nederig leven leidde, liet een reeks aangrijpende medi-
tatie na die de essentie van zijn spiritualiteit vatten. 

“Mijn ziel hunkert naar de Heer.” De eerste lijn van Silouans gebed werd meteen de 
ondertitel van dit werk. Elke lijn van het gebed kreeg zijn eigen instrumentale verta-
ling en werd afgebakend met een hele maat rust. Volgens Pärt was deze muzikale 
stilte heilig; het is door dit moment van stilte dat een verwachtend luisteren vol 
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eerbied wordt opgewekt. Aspecten van de tintinnabuli-stijl zijn hier ook te horen: 
de simpele omwenteling en bespiegeling van een nauwkeurig geselecteerde reeks 
noten, omlijnd door stilte.

Toen Pärt op de hoogte werd gebracht van de dood van de Engelse componist 
Benjamin Britten was hij zo ontroerd dat hij besliste een elegie die hij net aan het 
afwerken was, aan hem op te dragen. Pärt had net Britten ontdekt een vond zijn 
muziek ongewoon puur en vergeleek hem met de puurheid van de ballades van 
Guillaume de Machaut, de meest bekende componist van de 14de eeuw. In ware 
tintinnabuli-stijl hanteert Pärt voor Cantus in Memoriam Benjamin Britten een enkel 
simpel idee: een dalende toonladder in la klein, of de eolische toonladder, een van 
de zeven hoofd kerktoonsoorten, wat opnieuw zijn aantrekkingskracht naar de Gre-
goriaanse gezangen bevestigt. Het werk wordt gekenmerkt door het gebruik van 
een prolatiecanon, een soort canon waarbij de stemmen elkaar niet enkel imiteren 
maar dit eveneens op een verschillend tempo doen, en voelt aan als één grootscha-
lige cadens, waarbij het hele orkest een definitief rustpunt voortdurend lijkt te ver-
mijden. De elegie wordt dynamisch opgebouwd van pianississimo tot fortississimo 
en begint en eindigt met stilte, afgebakend met een diepe spirituele betekenis door 
het luiden van de kerkklok. We komen als mens uit de stilte en keren uiteindelijk 
terug naar de stilte.

Het derde stuk voor de spiegeling is Festina Lente (Latijns voor het oxymoron ‘zich 
langzaam haasten’). De titel van het werk refereert zowel naar de vorm als naar de 
betekenis van het werk. Festina Lente is een compositie voor orkest en harp dat qua 
vorm net zoals de Cantus gebruik maakt van prolatiecanon. De violen, altviolen en 
basses spelen dezelfde simpele melodie, maar op verschillende tempi. Het resultaat 
is zeer mystische muziek die zowel snel als traag klinkt in wat aanvoelt als een onein-
dige tijd en ruimte. En na een korte coda, sterft ook hier opnieuw de muziek uit en 
blijft alleen de stilte over.

Een Mechels klokje duidt de spiegeling aan en daarna worden de drie werken op-
nieuw uitgevoerd, ditmaal beginnend met Festina Lente en eindigend met Silouans 
Song. Het is uiteindelijk aan de luisteraars of dit de Stille im Spiegel ervaring ver-
diept of verzwakt…

Jelleke Vanooteghem
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Biografie 
Benjamin Haemhouts

Benjamin Haemhouts is een van de meest gedreven Belgische musici van het ogen-
blik. Na een carrière als solotrombonist in de Duitse Bamberger Symphoniker legde 
hij zich toe op het dirigeren en studeerde orkestdirectie bij de Russische dirigent 
Alexander Polyanichko, bij wie hij ook assistent was. Zijn samenwerking met diri-
genten als Sir Simon Rattle, Valery Gergjev, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, 
Gustavo Dudamel, Giuseppe Sinopoli, Jonathan Nott en Esa-Pekka Salonen oefen-
de blijvende invloed op hem uit.

Sinds hij in 2008 chef-dirigent werd van Casco Phil vallen zijn grensverleggende 
programma’s op waarin hij graag hedendaags werk combineert met composities uit 
de barokke en klassieke periode. Zijn interpretatie kenmerkt zich door grote dyna-
mische contrasten, nauwgezette articulatie, een rijk kleurenpalet en een bevlogen 
en aanstekelijke manier van musiceren. Na een van zijn eerste concerten als diri-
gent van Casco Phil, waarbij hij Pergolesi’s ‘Salve Regina’ zonder onderbreking com-
bineerde met een wereldcreatie van de award-winnende componist Stefan Prins, 
kopte het Belgische opinieweekblad Knack: Energy from Belgium!

Deze slogan appelleert geheel aan zijn handelsmerk waarin perfectie, ambitie en 
gedrevenheid centraal staan. Benjamin Haemhouts is een vernieuwer die het klas-
sieke repertoire vanuit een hedendaagse visie benadert, en blijvend op zoek gaat 
naar talentvolle componisten en bijzondere, vooral jonge, topsolisten.

Haemhouts speelde een voortrekkersrol bij de omwenteling van Belgische Kamer-
filharmonie naar Casco Phil. Het vraagstuk ‘Welke rol zal een orkest over pakweg 20 
jaar spelen?’ lag aan de basis van zijn idee om de klassieke orkeststructuur open te 
breken. Hij kiest ervoor om binnen Casco Phil de inhoud van een artistiek idee te 
laten primeren op de vorm ervan.

Als gastdirigent dirigeerde Benjamin Haemhouts tal van jeugdorkesten waaronder 
de ‘Junge Deutsche Philharmonie’, het Symfonisch orkest van het Conservatorium 
Antwerpen’ en het ‘Orchestre Jeunesses Musicales’. Hij dirigeerde de wereldcreatie 
‘La Création’ van André Laporte met het HermesEnsemble en was te gast bij ver-
schillende ensembles voor hedendaagse muziek in België, Nederland en Duitsland. 
Hij dirigeerde ook het Symphonische Orchester der Philharmonie Tchernovcy, werk-
te samen met het Brussels Philharmonic het Nationaal Orkest van België. Recent 
debuteerde Haemhouts bij de Bamberger Symphoniker.
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Casco Phil

Casco Phil werd in 2008 als ‘Belgische Kamerfilharmonie’ opgericht en maakte een 
flitsende start in deSingel in Antwerpen. Intussen was Casco Phil te gast in talrijke 
binnen- en buitenlandse zalen, waaronder in het Concertgebouw Amsterdam.
De artistieke leiding is in handen van Benjamin Haemhouts. Hij koos ervoor om te 
werken met een vaste groep van 35 musici. 

Casco Phil streeft naar een nieuwe invulling van het begrip ‘orkest’. De cyclus van 
klassieke projecten wordt versterkt, maar tegelijk worden unieke en grensverleg-
gende projecten toegevoegd. Casco Phil is een ‘muziekwerkplaats’ waar ruimte is 
om te experimenteren over de kunstenvormen heen, in de breedste zin van het 
woord. De instelling ‘orkest’ mag de creativiteit niet in de weg staan: het artistieke 
idee staat centraal, de vorm rondom dat idee is veranderlijk en speelt een verster-
kende rol. Het openbreken van de klassieke orkeststructuur kan alleen maar leiden 
tot creativiteit. 

Kansen geven aan jong compositietalent behoort tot de pijlers. Elk seizoen staan 
één of meerdere wereldcreaties van Vlaamse componisten op het programma.
Talentvolle solisten van eigen bodem krijgen een prominente plaats. Violist Yossif 
Ivanov en pianist Liebrecht Vanbeckevoort (prijswinnaars Koningin Elisabethwed-
strijd Brussel), harpiste Anneleen Lenaerts (Wiener Philharmoniker) en klarinettiste 
Annelien van Wauwe (prijswinnaar ARD Concours München) zijn enkele van de musi-
ci waarmee Casco Phil succesvol samenwerkte. In het verleden stonden ook samen-
werkingen op het programma met het Vlaams Radio Koor en het Kinderkoor van de 
Vlaamse Opera alsook met dansgezelschappen zoals dat van Sidi Larbi Cherkaoui 
en Sharon Fridman.

Dat de organisatie toekomstgericht werkt, komt ook naar voor in haar sterke sociale 
missie.
‘Publieksuitbreiding’ en ‘cultuur brengen voor alle lagen van de maatschappij’ zijn in 
haar werking geen loze woorden, maar worden uitgebreid toegepast in haar kinder-
werking en in haar projecten voor moeilijk benaderbare kansengroepen. Casco Phil 
is dus ook een voedingsbodem voor cultuur-leken, voor mensen die voor het eerst 
met klassieke muziek in contact komen.

www.cascophil.be
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Sint-Romboutskathedraal

De Sint-Romboutskathedraal werd in de dertiende eeuw gebouwd en is de 
hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ze is van meet af aan groter en 
indrukwekkender dan alle andere parochiekerken. De kerk groeide uit tot één van 
de blikvangers van de stad Mechelen. De binnenkant van de kathedraal is adem-
benemend. Je kan er het schilderij ‘Christus aan het kruis’ van Antoon van Dyck 
bewonderen, net zoals andere werken van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de 
Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas 
Faydherbe uit 1665.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.zinderingfestival.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.


