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Vijfdaags festival in Mechelen  
over de klank van stilte

11 concerten 
2 films
1 lezing
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in het kader van Zinderende Stilte.  
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en het Filmhuis.



Z I N D E R I N G
Een festival rond de klank van stilte
van 9 tot 13 december 2021

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 Armeense miniaturen tot het gloeiende trillen van 
vrouwenstemmen uit Iran. Van een spel met ruis tot een filmessay rond het 
proces van stil worden. 



Zindering ziet het levenslicht op donderdagavond 9 december tijdens de 
schemering. Na zonsondergang zorgt de monumentverlichting voor een 
bijzonder spel met kleuren en vormen op de gewelven van de Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk. Sopraan Dorine Mortelmans en organist Peter Van 
de Velde toveren dit schouwspel om tot pure zindering met een korte meditatie 
en de compositie  O Domina nostra van Henryck Górecki.

Verder op het programma staat het muzikale verhaal van Enoch Arden, door 
ACT2 i.s.m. Muziektheater Transparant, de lezing over kunst en stilte door 
Virginie Platteau en en minimalistische muziek door pianist Kim Van den 
Brempt.

In coproductie met Kunstencentrum nona lanceerde Pak Yan Lau het project 
Bakunawa. Bakunawa is een slangachtige draak uit de Filipijnen. Deze kan en-
kel 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. Het 
resultaat is een unieke klankwereld die een onderdompeling waard is. Ook spe-
ciaal voor Zindering, componeert Heleen Van Haegenborgh een compositie 
voor vier slagwerkers in Squaring the Circle. Samen met Tsubasa Hori op taiko 
drum, gongs en snaren, improviseert zij een andere wereld waarin ruimte en 
tijd van secundair belang lijken. Een klankenparcours in meerdere dimensies. 
Het kwartet Fnussjen evoceert dan weer in Forest of pictures een vredige 
klankwereld op harp, viool, piano en percussie. 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.”

Casco Phil o.l.v. Benjamin Haemhouts brengt in de Sint-Romboutskathedraal 
een zinderend concert met de meditatieve muziek van Arvo Pärt. Op het pro-
gramma staan enkele magistrale composities voor strijkers, aangevuld met harp 
en slagwerk: Silouans Song, Cantus in memoriam Benjamin Britten, Festina 
Lente , die als het ware gespiegeld worden middels een Mechels klokje.



Het Armeense Akhtamar Quartet 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 Olivei-
ra speciaal voor het Akhtamar Quartet componeerde en vanzelfsprekend ook 
hun lijfstukken: Miniaturen van de Armeense legendarische componist Komitas.

De laatste festivaldag staat in het teken van The Female Voice of Iran, een 
ontroerende documentaire over zangeressen in Iran en hun diepste wens: dat 
hun stemmen gehoord worden. Het is een kennismaking met sterke karakters 
en zinderende stemmen i.s.m. Filmhuis Mechelen. Na de screening is er een 
Q&A met de makers van de documentaire.

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.

Ontdek het complete programma op www.zinderingfestival.be. 
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ZINDERENDE STILTE

Curatoren Virginie Platteau en Jelle Dierickx geven vorm aan het Mechelse 
themajaar 2021-22: Zinderende Stilte. Daarbij worden diverse facetten van stilte 
binnen een maatschappelijke context onder de loep genomen. 
Dit via o.a. een stiltedag (31/10/21), een vijfdaags festival (Zindering, 9-13/12/21), 
een symposium rond stilte en gezondheid (18-20/2/22), de installatie Sjel in de 
natuurgebieden rond Mechelen (voorjaar ’22) en een special rond film en stilte 
(maart ‘22). Stilte is daarbij meer dan de afwezigheid van geluid. Het is stilte 
die men kan horen, voelen en beleven. Stilte die weer helderheid schept in 
moeilijke tijden. Het themajaar krijgt bewust geen overladen programma.  
Er wordt gekozen voor een paar momenten in het jaar, voor zachte transformatie 
boven spektakel. Er worden accenten gelegd die stilte en ontmoeting mogelijk 
maken. Doel is onder andere het scheppen en onderzoeken van een alternatief 
tempo in de publieke ruimte, van een stad op mensenmaat. 

Zinderende Stilte is een initiatief van Mechelen Feest. 
Alle info op: mechelen.be/zinderende-stilte
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Wat is stilte in vormgeving?
Niets. Nog niets. De minste ingreep. 
Zo weinig mogelijk.
Wit. Het witte blad. The white cube. 
Het lege canvas.
Voor er iets op of in komt.
Voor het schrijven of tekenen.
Voor alles is er wit.
Maar ook de witmarge rondom 
de tekst, het wit tussen de lijnen.
Drie puntjes na een tekst…

Wit heeft vele kleuren.
Er is het zakelijke wit van copypapier, het warme wit van schetspapier, het grij-
zig wit van gerecycleerd papier, het gelig wit van oude boeken, glossy wit om 
op te printen, geregeld wit van schrijfpapier, sturend wit van cursusblokken. 
Zoals er zakelijke stiltes, oude stiltes, aanslepende stiltes, drukkende stiltes 
en verplichte stiltes zijn, maar ook warme, zachte en volle stiltes. Aangename 
stiltes en pijnlijke stiltes. Texturen, tinten, gelaagdheden. Ik ben op zoek 
gegaan naar wit in allerlei papieren. Heb marges uit boeken en atlassen 
gesneden, kantlijnen uit schriftjes, stille passages uit partituren, stippellijnen 
uit teksten, heb stilte opgezocht in woordenboeken en poëzie-indexen.

Je kan je niet inbeelden hoe snel het te veel is. Hoe snel het niet meer stil is. 
Gewoon een rood kantlijntje lijkt al te schreeuwen, in de context van het witte 
blad. Laat staan een woord. Een woord is echt te veel.
Ik heb al mijn stroken stilte boven elkaar neergelegd, tot één lappendeken 
van stiltes, in theorie een witte pagina, maar dan met bijzonder veel geroe-
zemoes in; dat komt omdat je steeds meer oplet. Hoe minder afleiding er is, 
hoe meer elk lijntje, elk puntje opvalt. En hoe hard ik ook probeer ze netjes 
aan elkaar te leggen, ze golven en plooien een beetje ten opzichte van elkaar, 
ze roeren zich. Dat er leven inzit, is iets goeds. Het is geen kille witte stilte 
geworden, maar een warme levendige.

Kunstenares Emilie Lauwers over de vormgeving van Zindering



MEER INFORMATIE & PERSTICKETS  
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen  
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen  
Michaela Defever 
michaela(at)festival.be  
0485 19 25 33 


