
Een festival rond de klank van stilte 
Van 9 tot 13 december 2021 

 
www.zinderingfestival.be
Een organisatie van Festival van Vlaanderen Mechelen 

in het kader van Zinderende Stilte

Zindering is een vijfdaags 
festival in het kader van 
Zinderende Stilte. In elf 

concerten en twee films komen 
verschillende aspecten van 

stilte aan bod. Van fluisterende 
gewelven of hartverscheurende 

stiltes in de poëzie van Alfred 
Tennyson tot meditatieve muziek 
van Arvo Pärt of slaapliedjes voor 

een Filipijnse draak. 
Van de meditatieve muziek 

van Arvo Pärt. Van Armeense 
miniaturen tot het gloeiende 

trillen van vrouwenstemmen uit 
Iran. Van een spel met ruis tot een 

filmessay rond het proces 
van stil worden.
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Esther Venrooy
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Guy Vandromme
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Dorine Mortelmans 

Koenraad Tinel
Maja Jantar

Peter Van de Velde 
Het Bureau voor Lang- 

en Achtzaamheid

TICKETS 

www.zinderingfestival.be 

UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6
2800 Mechelen
015 29 76 54 

V.U. Jelle Dierickx, Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen, Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

De weg naar waar het stil is 
Intiem straattheater van 
Het Bureau voor Lang- 
en Achtzaamheid 
 
Een vreemd figuur in de stad. Ze staat stil kijkt om zich 
heen en beweegt zich dan weer geruisloos voort. Ze 
lijkt naar iets op zoek. (Misschien weet u het zijn?) Hier 
rechtdoor en dan de tweede straat rechts, hadden ze 
gezegd. En daar moest ik het nog eens vragen. Een 
gesprek ontvouwt zich. De klank van de stad nodigt u uit, 
ga mee en laat u leiden. Wie weet vindt u iets dat u (niet) 
zocht. Deze voorstelling is één op één te beleven op 11 
en 12 december. Rond de diverse concertlocaties en in 
de Mechelse binnensteden later te herbeluisteren als 
podcast. 

Concept en spel Sien De Smet, 
Het Bureau voor Lang- en Achtzaamheid. 
Coaching Steven Luca Groenen, Anke Verschueren e.a
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Dag 3 
ZA 11.12 – 18:00 / ZO 12.12 – 17:00

Esther Venrooy
On the process of becoming 
silent and listening
Wat is geluid? Mijn gedachten dwalen af, ik word stiller en 
bewuster van mijn omgeving. Ik luister naar de klanken rondom 
mij: het ritselen van papier, een zacht zoemen van de computer, 
een vliegtuig en stemmen in de verte. Stilte. Dit proces van stil 
worden en diep luisteren is het startpunt van elk project, elke 
casestudy en werken rond dit onderwerp. Dit is een fragment 
uit het essay Omtrent het proces van stil worden en luisteren 
van Esther Venrooy. Deze tekst wordt het uitgangspunt voor een 
filmessay dat tijdens Zindering gepresenteerd wordt. 

Locatie Kunstencentrum nona
Tickets Gratis, gelieve in te schrijven via mechelen@festival.be

ZA 11.12 – 19:00 

Heleen Van Haegenborgh
Squaring the Circle
Speciaal voor Zindering componeert Heleen Van Haegenborgh 
een compositie voor vier slagwerkers. Inspiratie vindt ze bij werk 
van Johan De Wilde. Meer bepaald zijn oneindige tekeningen-
reeks die vertrekt van het getal Pi. Ook in de nieuwe creatie 
Squaring the Circle worden de compositietechnieken afgeleid 
van het getal Pi. Voor Van Haegenborgh is ruis een plausibele 
muzikale vertaling van Pi. Geen wonder dus dat slagwerk, het 
ruisinstrumentarium bij uitstek, de centrale rol speelt.

Met Heleen Van Haegenborgh (compositie), Johan De Wilde 
(beeld), GAME (Aya Suzuki, Anita Capucinelli, Lucas Messler, 
Federico Tramontana (uitvoering). 
In samenwerking met Kunstencentrum nona
Locatie Kunstencentrum nona
Tickets Double bill met Bakunawa 16 euro (-26: 12 euro)

ZA 11.12 – 20:30 

Pak Yan Lau
Bakunawa
Het muzikale huis van Pak Yan Lau heeft vele kamers. Van toy/ 
noise-pop/ rock tot free impro en elektro-groove. In coproductie 
met kunstencentrum nona lanceerde Pak Yan Lau het project 
Bakunawa. Bakunawa is een slangachtige draak uit de Filipijnen. 
Deze kan enkel verjaagd worden met veel lawaai ofwel in slaap 
gewiegd worden met zoete muziek. Die tegenpolen zijn de 
uitgangspunten voor een lang vormstuk waarbij Aziatische rituele 
muziek, minimal music en ambient vermengd worden. 

Met Pak Yan Lau (compositie). Pak Yan Lau, Giovanni Di 
Domenico, João Lobo, Mathieu Calleja en Vera Cavallin 
(gongstaven, toypiano, metalen objecten). Vera Cavallin (harp). 
Christophe Albertijn (geluid en elektronica).
Locatie Kunstencentrum nona
Tickets Double bill met Squaring the circle € 16 (-26: € 12)

Dag 4
ZO 12.12 – 11:00

Akhtamar Quartet
Armeense miniaturen 
In 2020 bracht het Akhtamar Quartet hun eerste cd uit: Légende 
arménienne. Armeense legendes zijn ook effectief de bron 
waaruit ze hun energie putten. Het kwartet trad al op in tal van 
prestigieuze concertzalen in Europa, maar maakt er een punt 
van om ook in scholen, ziekenhuizen, psychiatrische instituten 
of woonkamers op te treden. Dit wordt hun eerste concert in 
Mechelen.  Op het programma staat werk dat Judith Adler de 
Oliveira speciaal voor het Akhtamar Quartet componeerde en 
vanzelfsprekend ook hun lijfstukken: Miniaturen van de Armeense 
legendarische componist Komitas. In de context van Zinderende 
Stilte mocht ook het Eerste Strijkkwartet van Leoš Janáček niet 
ontbreken. Het heeft als uitgangspunt het boek Kreutzersonate 
van Lev Toltstoj. Dit zinderende werk is een ware opera zonder 
woorden.

Met Akhtamar String Quartet, met Coline Alecian en Jennifer Pio 
(violen), Ondine Stasyk (altviool), Cyril Simon (cello)
Locatie Cultuurcentrum Mechelen
Tickets € 16 (-26: € 12)

ZO 12.12 – 15:00

Het Collectief 
Mechels Kamerorkest
Piet Van Bockstal 

Entartete Musik 
De hoekstenen van dit concert zijn twee absolute meesterwerken 
uit de gruweljaren 1939-1940. Het Quatuor pour la fin du temps 
van Olivier Messiaen werd geschreven en gecreëerd in het 
krijgsgevangenenkamp Görlitz terwijl Pavel Haas, in schrijnende 
omstandigheden, zijn aangrijpende opus 17 beëindigde in 
Theresienstadt.
Sándor Veress en Felix Mendelssohn, beiden strikt verboden 
en als ontaard beschouwd tijdens het nazisme, zijn 
vertegenwoordigd met minder bekende maar pregnante 
orkestbladzijden.

In het kader van de tentoonstelling Fake Images in Kazerne 
Dossin. Een organisatie van Cultuurcentrum Mechelen i.s.m. 
Kazerne Dossin
Locatie Begijnhofkerk Mechelen
Tickets via www.cultuurcentrum.mechelen.be. 
€ 20 / 15 (-26 JAAR) / 4 (UITPAS)

ZO 12.12 – 17:00 

Heleen Van Haegenborgh 
& Tsubasa Hori
Improvisatie 
Tsubasa Hori en Heleen Van Haegenborgh koppelen werelden 
aan elkaar. Die van de piano en de taiko drum, die van gongs 
en snaren, die van ritmes en reverb, van ruis en stilte. Zo 
improviseren ze nog een andere wereld waarin ruimte en tijd 
van secundair belang lijken. Een klankenparcours in meerdere 
dimensies.

Locatie Kunstencentrum nona
Tickets Double bill met Fnussjen16 euro (-26: 12 euro)

ZO 12.12 – 18:00

Fnussjen
Forest of pictures
Het kwartet Fnussjen werd in 2017 samengesteld door Nicolas 
Chkifi. Met hun instrumentarium van harp, viool, piano en 
percussie gaan ze bewust op zoek naar eenvoud en een vredige 
klankwereld. Hun debuutalbum Forest of pictures verscheen in 
2020 en werd lovend onthaald door de pers. Guy Peters schreef: 
Alles draait hier om geduld en het binnenstebuiten keren van tijd. 
De muziek beweegt traag, spaarzaam en meditatief, lijkt er op uit 
om een mentale staat van rust te bereiken. 

Met Fnussjen, met Ann Eysermans (harp), Ananta Roossens 
(viool), Nicolas Chkifi (percussie), Christian Mendoza (piano)
Locatie Kunstencentrum nona
Tickets Double bill met Heleen Van Haegenborgh & Tsubasa Hori 
16 euro (-26: 12 euro)

ZO 12.12 – 20:30

Casco Phil 
olv Benjamin Haemhouts
Stille im Spiegel: 
100% Arvo Pärt 
De Klara Top 100 kreeg in 2021 een nieuwe Nummer Eén. 
Jarenlang prijkte Johann Sebastian Bach bovenaan de lijst. Dit 
jaar was het de inmiddels 86-jarige Estse componist Arvo Pärt 
met de compositie Spiegel im Spiegel. Zijn werk raakt duidelijk 
een gevoelige snaar bij het grote publiek. In beschouwingen rond 
zijn muziek duiken vaak de woorden verstilling en spiritualiteit op. 
Begrippen die ook passen bij drie magistrale composities voor 
strijkers (aangevuld met harp en slagwerk): Silouans Song, Cantus 
in memoriam Benjamin Britten en Festina Lente. Zij vormen een 
zinderend programma waarbij stilte als het ware gespiegeld 
wordt.

Met Casco Phil olv Benjamin Haemhouts
Locatie Sint-Romboutskathedraal Mechelen
Tickets 22 euro (-26: 12 euro)

Dag 5 
MA 13.12 – 18:30 

Film
The Female Voice of Iran
The Female Voice of Iran is een ontroerende documentaire over 
zangeressen in Iran en hun diepste wens: dat hun stemmen 
gehoord worden. Op uitnodiging van Negar, een magische 
entiteit, worden zangeressen vanuit alle uithoeken van het land 
uitgenodigd naar een tuin in het hart van Iran om hun stemmen 
aldaar te laten weerklinken. Twee reizigers helpen Negar de 
zangeressen te vinden. Het is een kennismaking met sterke 
karakters en zinderende stemmen.

Praktisch Na de screening is er een Q&A met de makers van de 
documentaire.
Locatie Auditorium Cultuurcentrum Mechelen
In samenwerking met Filmhuis Mechelen
Tickets Via www.filmhuismechelen.be

MA 13.12 – 20:30 

Golnar and Mahan Trio
Music without borders
Golnar Shahyar is één van de protagonistes uit de documentaire 
The Female Voice of Iran. Zij sluit Zindering af met haar Golnar 
and Mahan Trio. Dit trio laat bewust muzikale, taalkundige 
en geografische grenzen links liggen.  Het vermengt vrolijk 
hedendaagse jazz, oosterse en West-Afrikaanse folk, 
polyritmische grooves, Afro-Cubaanse en Europese kamermuziek.

Met Golnar and Mahan Trio, met Golnar Shahyar (stem, 
piano, gitaar, synthesizer), Mahan Mirarab (elektrische gitaar, 
elektronica), Amir Wahba (percussie)
Locatie Cultuurcentrum Mechelen
Tickets 16 euro (-26: 12 euro)

Dag 1
DO 09.12 – 18:00 & 19:30

Dorine Mortelmans
Fluisterende gewelven
Na zonsondergang zorgt de straat- en momumentverlichting voor 
een bijzonder spel met kleuren en vormen op de gewelven van 
de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Pure zindering. 
Sopraan Dorine Mortelmans begeleidt deze bijzondere ervaring 
met een meditatie en met de compositie O Domina Nostra voor 
orgel en stem van Henryck Górecki.

Met Dorine Mortelmans (sopraan) en Peter Van de Velde (orgel)
Locatie O.L.V.-over-de-Dijlekerk 
Tickets 5 euro (-12: gratis)

DO 09.12 – 20 :30

Act 2  
Enoch Arden 
Een soundtrack zonder film, zo omschrijft musicoloog John 
Pritchett het monodrama Enoch Arden van Richard Strauss. 
Strauss’ vergeten parel dateert uit 1897 en is geschreven voor 
spreekstem en piano. Een symfonisch gedachte pianopartij 
begeleidt het verhaal van Alfred Tennyson. Het liefdesverhaal, 
een driehoeksverhouding, speelt zich af aan de Engelse rotskust 
en begint als volgt: twee vrienden, Enoch Arden en Philip Ray, 
houden beiden van Annie Lee; als Annie Lee’s keuze op Enoch 
valt, lijdt Philip in stilte; wanneer Enoch van een lange zeereis niet 
terugkeert, ontfermt Philip zich over het vaderloze gezin….
In deze nieuwe dramaturgie van ACT2 wordt Strauss’ muzikale 
versie van dit verhaal over liefde, opoffering, twijfel, angst, de 
nood aan geborgenheid en het verlies van je naaste, in een 
driehoeksrelatie op de scène gezet. Terwijl beeldend kunstenaar 
Koenraad Tinel aan het tekenen slaat, becommentarieert 
videaste Maja Jantar deze actie met live manipulatie van 
videobeelden. Ondertussen kleuren acteur Dirk Roofthooft en 
pianist Guy Vandromme muzikaal èn tekstueel het lange gedicht 
van Tennyson, waarbij ze de tastbare opéénstapeling van haast 
onstuitbare gevoelens summier volgen als één lang plastisch 
gedicht.

Met Dirk Roofthooft (spel), Guy Vandromme (piano), Koenraad 
Tinel (beeldend kunstenaar), Maja Jantar (klankperformance en 
videokunst), Act 2 (concept en productie). I.s.m. Muziektheater 
Transparant. Collectie Steinway & Sons 1896: Paul Mercelis
Locatie DE MAAN
Tickets € 20 (-26: 12)

Dag 2
VR 10.12 – 19:00

Boekvoorstelling
Over stilte 
David Le Breton is niet enkel docent antropologie en 
sociologie aan de Universiteit van Straatsburg. Hij is ook een 
wereldautoriteit in het onderzoek naar de motieven voor 
risicogedrag, pijnervaringen en stiltebeleving. Over dat laatste 
heeft hij het in zijn boek Du Silence dat vertaald werd door Joris 
Capenberghs. Waerbeke vzw stelt deze vertaling officieel voor in 
de context van Zindering. 

Locatie Cultuurcentrum Mechelen
Tickets Gratis, gelieve te reserveren via mechelen@festival.be
Een productie van Waerbeke vzw

VR 10.12 – 20:30

Kim Van den Brempt
Moving Hands
Brusselse pianist Kim Van den Brempt brengt een programma 
waarbij componisten uit de lage landen in dialoog treden met het 
Amerikaanse icoon van de minimalistische muziek, Philip Glass. 
Het belooft een intiem, warm, elegant, dynamisch, kleurrijk, 
zoekend en beeldend solo pianorecital te worden. Perfect 
passend in de context van de boekvoorstelling Over Stilte van 
David Le Breton die in CC Mechelen voordien plaats vindt. 

Locatie Cultuurcentrum Mechelen
Tickets Gratis, gelieve te reserveren via mechelen@festival.be.
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