De negende editie van het Music Chapel Festival in Flagey vindt plaats van 5 tot 8 december 2018 en
zet de onlosmakelijke band tussen film en muziek in de kijker. Muziek gecomponeerd voor film,
waaronder L’Apprenti sorcier (De tovenaarsleerling) van Paul Dukas, maar ook klassieke muziek
gebruikt door cineasten, zoals Mozarts Klarinetconcert in Out of Africa, of componisten van bekende
films, zoals Herrmann of Korngold: dit alles op de affiche van Music & Movies, met als grandioos
slotconcert de Europese creatie van een werk van John Williams, een van de bekendste naoorlogse
filmcomponisten. Publiekstrekkers als Paul Meyer, Frank Braley, Augustin Dumay, Gary Hoffman, of
nog Louis Lortie en Julien Libeer, recitals, kamermuziek en het grote repertoirewerk, met o.m. het
Vioolconcert van Korngold, het Celloconcert van Elgar (met het Orchestre Philharmonique Royal de
Liège), de Piano- en Klarinetconcerten van Mozart (met het Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie), het grote filmrepertoire, zoals Schindler’s List of Cinema Paradiso (met het Brussels
Philharmonic Orchestra): gedurende die vier festivaldagen kunnen we onze filmklassiekers
herontdekken!

Vijf Concerten ‘Prestige’ @Studio 4:
• 5.12.2018 om 19.00 & 21.30 u.: De openingsavond wordt opgesplitst in twee delen, met rond
Frank Braley en klarinettist Paul Meyer, de artists in residence van de Muziekkapel voor een
programma Mozart in Hollywood, met het ORCW
• 6.12.2018 om 20.15 u.: Raphaël Feye dirigeert zijn nieuwe orkest ‘Les Métamorphoses Orchestra’
voor een avondje rond de Psycho-Suite van Herrmann, begeleid door pianist Julien Libeer
• 7.12.2017 om 20.15 u.: Het OPRL, onder leiding van Nir Kabaretti, brengt een wondermooi
programma, met Gary Hoffman & violist Kerson Leong, associated artist van de Muziekkapel
• 8.12.2017 om 20.15 u.: Een luisterrijk slotprogramma rond de Europese première van een werk van
John Williams voor harp, cello en orkest, het Brussels Philharmonic onder leiding van Stéphane
Denève, met Augustin Dumay en Louis Lortie, en met als finale L’Apprenti sorcier van Dukas.

Acht kamermuziekrecitals rond het thema Music & Movies @Studio 1
Een verrassende ‘Off’-programmering:
Livetalks door filmmuziekexperts, kinderworkshops, alsook een mooi filmaanbod van Cinematek in
Studio 5 met de grote musicals, van Porgy & Bess tot La La Land. Zonder de familieconcerten te
vergeten: concert Les Choristes door het Koor Equinox, en een interactief concert, Let’s sing
together, met enkele onvergetelijke Disneysongs!
Het Music Chapel Festival Music & Movies brengt een groots artistiek gezelschap op de planken, met
twee symfonieorkesten, twee kamerorkesten, een kinderkoor en nagenoeg 30 gastsolisten. Met
minimum twee of drie concerten per dag en een hele randprogrammering, ‘Off’: mis deze vierdaagse
onderdompeling niet in het laboratorium van de Kapel in residentie in Flagey!
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