MuCH Waterloo Festival
MuCH 4 you
Een nieuw festival voor u!
Met een kersvers festival in de gemeente Waterloo, het MuCH Waterloo Festival, in juni 2017, uit de
Kapel aldus haar wens om zowel de dynamiek, op gang gebracht door het MuCH-seizoen, voort te
zetten, als zich te verankeren in het landschap van haar Waterloo, in deze mooie provincie ten zuiden
van Brussel, via een aanbod van verscheidene ongewone concertlocaties, ter aanvulling op die van de
Muziekkapel: de Sint-Jozefkerk, de Ferme de Mont-Saint-Jean, de Gemeentelijke Kunstkring ‘Les
Ecuries’, of nog de wijk Bella Vita.
Het thema van deze eerste editie van het MuCH Waterloo festival, dat plaatsvindt van 7 tot en met 11
juni, is ‘MuCH 4 you’, waarbij wordt gespeeld met het cijfer 4, vier zoals in kwartet, een quatre-mains, of
nog vierstemmig, wat muziek betreft uiteraard, maar ook literatuur of door er de beeldende kunsten bij
te betrekken. En, last but not least, maakt ‘MuCH 4 you’ duidelijk kenbaar dat dit festival er bovenal voor
ú is, het publiek.
Vier orkesten, Le Concert d’Anvers, het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, het orchestre de
Chambre de Namur en het orchestre Est-Ouest; vier koren, het Octopus-koor en drie jongerenkoren die
verband houden met de ‘community’-projecten; en meer dan 60 solisten, met name artiesten in
residentie, meesters en gerenommeerde gastartiesten, treffen er elkaar voor tal van hoogstaande
concerten: het Artemis Quartett als opener, de integrale klavierkwartetten van Brahms en Fauré, de
Schepping van Haydn, een avond rond Frank Braley en Gary Hoffman, De Vier Jaargetijden van Vivaldi
en Piazzolla, of nog een ‘Peter en de wolf’, verteld door Alex Vizorek. Voor deze eerste editie, iets
bijzonders op de site van de Kapel: een residentie van Les Baladins du Miroir, met hun voorstelling ‘Le
chant de la source’, en bovenal, de meter van het festival, actrice Natacha Régnier op het podium, in
‘kwartet’ met het Trio Sora: kortom, een programma om bij weg te dromen!
Het ‘Much Waterloo Festival’ is een project opgestart en uitgewerkt door de Muziekkapel, met, naast de
structurele partners van de Kapel, de steun van de gemeente Waterloo, de provincie Waals-Brabant en
de Federatie Wallonië-Brussel.
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