MuCH Music
Persbericht
Beleef een ervaring ‘Out of the box’
#Season2 – 2016/2017
Sinds september 2015 is de site van de Muziekkapel toegankelijk voor het grote publiek, met een
aanbod van 60 concerten over heel het seizoen, het MuCH Music-seizoen. MuCH: Met dit acroniem
geeft de Muziekkapel (Music Chapel) blijk van haar verlangen om tegelijk veel meer dan een school
en veel meer dan een concertzaal te zijn. Terwijl dit eerste seizoen deze maand in schoonheid
eindigt,met de Garden Party van zaterdag 4 juni en een dag rond Maria João Pires op 25 juni, is de
tijd rijp om een eerste balans op te maken, en die blijkt erg bevredigend te zijn, niet alleen wegens
het talrijk opgekomen publiek, maar ook wegens de voldoening van de artiesten die er hebben
opgetreden.
Met het MuCH Music #Season2 gaat onze instelling de uitdaging aan om haar wieken verder uit te
slaan, in een dynamiek‘Out of the box’, het motto van het veelbelovende seizoen 2016-17. Artiesten
en publiek ontmoeten er elkaar, en delen hun ervaring: de artistieke stroom schept een geest van
wedijver, en dit in hartje Waterloo.

Dankzij de steun van al haar partners, waaronder de provincie Waals-Brabant en de Federatie
Wallonië-Brussel, ligt dit tweede seizoen in het verlengde van het eerste: hetzelfde aantal concerten,
hetzelfde kwaliteitsniveau van de programmering, en de wens om een aangename ervaring te bieden
aan de diverse doelgroepen, met inbegrip van jongeren en de allerkleinsten. Het MuCH Musicseizoen bestaat uit vier reeksen: Prestige, Guest, Discovery, Laboratory, met artiesten in residentie
en gastartiesten, zowel grote namen als opkomend talent.
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Laboratory –Veel meer dan een school
Dompel u onder in de bruisende sfeer van dit muzikaal laboratorium, door concerten bij te wonen
van jonge solisten in residentie, de MuCH open labs van meesters of gastmeesters, of nog de
eindrecitals.
Discovery – Veel meer dan muziek
Ontdek de muziek in gezinsverband, met aangepaste programma’s, aangevuld met workshops ‘Jeugd
& Muziek’, workshops voor slechthorende kinderen (vzw Centre Comprendre & Parler), en artistieke
workshops in samenwerking met de Stichting Folon.
Guest – Veel meer dan het klassieke
De reeks Guest stelt gastartiesten voor, klassieke musici, maar niet uitsluitend! De toeschouwer
wordt uitgenodigd om zich te verdiepen in andere soorten muzikale ontdekkingen.
Prestige – MuCH Highlights
Grote namen en hoogtepunten van het seizoen: Louis Lortie, Frank Braley, Renaud Capuçon,
Jean-Claude Vanden Eynden, het Quatuor Ebène, José van Dam, Miguel da Silva, Gary Hoffman en
Claire Désert, David Lively, Giuliano Carmignola, of nogOdair Assad.
MuCH Community Projects – Muziek kan de wereld verbeteren
De voormalige reeks ‘Durability’ wordt almaar uitgebreider en wordt een nieuwe cyclus, ‘Community
projects’.Die omvat alle sociale en duurzame projecten die de Muziekkapel binnen haar seizoen
opneemt, zowel op haar site in Waterloo als ‘ out of the box’, en dit in diverse muzikale
verspreidings- en productieprojecten.
MuCH Pleasure–Een plek waar het aangenaam kuieren en terugkeren is
MuCH. Dat staat voor een publiekservaring die niet ophoudt zodra het concert is afgelopen!
Inleidingen, het restaurant le chapel, rondleidingen, lezingen (MuCH Intello), ontmoetingen,
kunsttentoonstellingen (MuCH Art), kennismakende workshops voor kinderen (MuCH Family, Kids),
en souvenirs om mee naar huis te nemen (MuCH Shop). De site, de architectuur, de sfeer maken er
een inspirerende plek van, waar men zin heeft om in rond te dwalen en zich te herbronnen.
MuCH for you–Eenlevenslangeervaring
MuCH. Dat staat voor een gemeenschap die vriendschappen, affiniteiten, verstandhoudingen
verenigt. Dankzij het gevarieerde abonnementenaanbod zijn die concerten toegankelijk voor alle
leeftijden en alle doelgroepen.
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