
Music Chapel
Een unieke ervaring
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Main Sponsor Co-sponsors

6 Masters in residence & 2 Guest Masters:

José van Dam, voice
Chair granted by an anonymous donor

Sophie Koch, Guest Master - voice
Augustin Dumay, violin
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Chair supported by Mr. & Mrs Eric Le Jeune

Louis Lortie, piano
Chair granted by Baillet Latour Fund

Artemis Quartet, chamber music
Jean-Claude Vanden Eynden, 
Guest Master - chamber music

"Community Projects" Chair
Chair granted by Fondation Futur21

Music Chapel
70 Artists in residence
12 Associated Artists in residence
25 nationalities
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Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola

Miguel da Silva, viola & interdisciplinary 
chamber music

Louis Lortie, piano

José van Dam, voiceGary Hoffman, celloAugustin Dumay, violin

Artemis Quartet, chamber music

Music and the training of young people mean a lot to me, and I am delighted to see them combined here at the Queen 
Elisabeth Music Chapel. My dearest wish is that the level of excellence of the Music Chapel will help young talents give 
their best and create an international musical elite, beyond borders and cultures. Sophie Koch, Guest master - voice Jean-Claude Vanden Eynden, Guest master - 

interdisciplinary chamber music
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Enter the Laboratory!

Een artistiek project aan de basis van de Muziekkapel

Het project van een Koningin
De Muziekkapel Koningin Elisabeth, ingehuldigd op 12 
juli 1939, wordt gekenmerkt door een kwaliteitsvolle 
opleiding bestemd voor jong uitzonderlijk talent.  In dit 
centrum van uitmuntendheid voor artistieke vorming 
met een internationale dimensie en uitstraling, wordt 
onderwijs voorbehouden aan musici van hoog niveau 
(de muzikale elite van morgen) in de disciplines piano, 
viool, cello, altviool, kamermuziek en zang. Ten tijde 
van de oprichting van de Muziekkapel beschreef de 
gerenommeerde criticus Emile Vuillermoz ze reeds als 
een soort ‘moderne Villa Medici’.

Openheid, flexibiliteit en uitmuntendheid 
Een vernieuwing van de inhoud in 2004
65 jaar later, in 2004, ondergaat de Muziekkapel een
grondige reorganisatie van haar opleidings- en 
professionele integratieproject. De artistieke opleiding 
van de Muziekkapel berust sindsdien op drie pijlers:
• Openheid: verankerd binnen een Belgisch landschap 

heeft de Muziekkapel een internationale missie 
• Flexibiliteit: de Muziekkapel tracht zich aan te 

passen aan het profiel van elke jongere, met een op 
maat gemaakt systeem (variabele cycli)

• Uitmuntendheid: de Meesters in residentie en de 
Guest Meesters - momenteel  José van Dam, Miguel 
da Silva, Augustin Dumay, Louis Lortie, Gary 
Hoffman, het Artemis Quartet , Sophie Koch en Jean-
Claude Vanden Eynden - en hun gasten (Frank Braley, 
Christopher Warren-Green, Christian Arming, 
June Anderson, Tabea Zimmermann, Roberto 
Diaz, Giuliano Carmignola, Piotr Anderszewsky, 
Stéphane Denève, Gauthier en Renaud Capuçon, 
Pavel Vernikov, Frans Helmerson, Philip Setzer,...) 
getuigen van een geest van ‘compagnonnage’ met 
de jonge talenten.
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Eckart Runge, Artemis Quartet & Trio Zadig

Manuel Vioque-Judde, viola & Tabea Zimmermann, viola Kerson Leong, violin
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2018 - 2019 Backstage

Als opleidings-, uitvoerings- en creatieplek wil de 
Muziekapel met haar nieuwe seizoensthema 18-19, 
‘Backstage’,  het woord geven aan alle alle actoren in 
residentie: jonge talenten, meesters, docenten  en het 
team, waarbij elkeen de kern van het project van de 
Muziekapel belichaamt! En die backstage delen met 
allen die geboeid zijn door dit overdrachtsproject. De 
Muziekapel ontplooit zich het hele jaar  door via haar 
netwerk van artiesten - 70 artiesten in residentie, 42 
geaffilieerde artiesten, 25 nationaliteiten, 6 meesters 
in residentie en 2 gastmeesters en tal van gastartiesten 
– alsook via haar uitvoeringsprojecten: 300 concerten, 
een ‘MuCH’- en ‘On Tour’-seizoen, 2 festivals en tal van 
coproducties in het buitenland.  

Bernard de Launoit
Executive President

“Meer dan ooit bestaat de noodzaak om de volgende 
generatie te zien bloeien en haar hoogstaande waarde-
normen door te geven. Men kan het menselijke aspect, 
in de toekomst van de ons zo geliefde kunstvorm die 
muziek uitmaakt, niet voldoende benadrukken. Als 
docenten, artiesten en vertolkers zijn wij zowel de pio-
niers als de bewakers, en moet dat altijd zo blijven.”

Gary Hoffman

“Wat ik cruciaal vind voor de jonge musici van 
vandaag, en waarvan ik het geluk gehad heb om van te 
hebben mogen profiteren
tijdens mijn opleiding in de Muziekkapel, is de over-
dracht van een reeks tools waarmee je je eigen ‘beste 
leraar” kan worden – je moet leren om de juiste vragen 
te stellen, om artistiek onafhankelijk, kritisch en eerlijk 
te worden met zichzelf en de partituur.”

Vineta Sareika (Artemis Quartet)

“Ik wens de jonge, begaafde musici bij te staan in het 
vinden van hun weg doorheen het labyrint van mogeli-
jke vertolkingen die de moderne muziekwereld hen bie-
dt. Het gaat om een integere, innerlijke zoektocht naar 
een artistieke interpretatie ten dienste van de grote 
componisten.”  

Louis Lortie

“De Kapel is uitermate origineel, en precies het 
omgekeerde van andere hoger-onderwijsinstellingen 
van topniveau, die vaak op zichzelf gericht zijn. De 
Kapel is immers niet enkel een plaats waar er onder-

richt wordt verleend, maar bovenal een plaats die zich 
openstelt voor de wereld, met als hoofdpijler de ‘com-
pagnonnage”, die de jonge talenten verbindt met de 
buitenwereld.” 

Augustin Dumay

“Wij, de ‘anciens’, hebben het voorrecht gehad om uit-
muntende artiesten
te hebben gekend, met hen gewerkt te hebben en van 
hen geleerd te hebben, 
die onze leerlingen nooit zullen kennen en die nochtans 
aan de basis liggen 
van hun vorming en van de fundamenten van hun toe-
komst.” 

José Van Dam

“Jongeren het nodige vertrouwen en de nodige tools 
verlenen ter ontplooiing van hun artistieke persoonli-
jkheid en hen helpen om zich voor te bereiden op een 
voortdurend evoluerend beroep.”

Sophie Koch

“Muzikaliteit doorgeven, dat is kennis verworven door 
ervaring, delen. Onder de diverse stappen binnen het 
parcours van een musicus, wil dit project van de Mu-
ziekkapel Koningin Elisabeth een episode zijn, die een  
jonge artiest beoogt te vervolmaken.”

Miguel da Silva
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De opleiding van elke musicus wordt op maat 
uitgewerkt, en op basis van de volgende zes pijlers: 

1. Hoogwaardige opleiding: de aanwezigheid 
van de meesters, elk met een erg intensieve 
professionele muziekcarrière, vormt de hoeksteen 
van het pedagogische project. Het systeem van de 
compagnonnage met een meester uit zich in de 
informele overdracht van de professionele ervaring, 
de begeleiding en steun van de meester bij de eerste 
professionele stappen van het jonge muzikale talent 
en de praktijkervaring tijdens gezamenlijke optredens 
van meester-jong talent. Om deze opleiding te kunnen 
volgen, stelt de Muziekkapel artiesten uitzonderlijke 
instrumenten te huur, waaronder 2 concertpiano’s, 
30 piano’s verdeeld over de verschillende klassen en 
studio’s, en een tiental oude instrumenten in bruikleen 
dankzij de steun van mecenassen. In 2016 maakte het 
Baillet-Latour Fund het mogelijk om een moderne 
instrumentenfonds te creëren door vijf cello’s, drie 
violen en een altviool van acht Europese luthiers te 
bestellen. Deze instrumenten worden in bruikleen 
gegeven aan de artists in residence of associated 
artists voor een periode van 3 tot 5 jaar.

2. Professionele inschakeling: een bijzonder 
uitgebreid aanbod van concerten en recitals verzekert 
de professionele integratie van de jonge solisten. De 
Muziekkapel vormt in die zin niet enkel een ‘speler’ in het 
muziekleven, maar geldt ook als ‘pilootinstelling’, door 
haar banden met de muziekwereld op internationale 
schaal. De Muziekkapel onderhoudt immers een hecht 
netwerk van nationale en internationale partners, 
waaronder:

Nationale orkesten en koren: Nationaal Orkest 
van België, Brussels Philharmonic, Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie, Brussels Chamber Orchestra, 
het Symfonieorkest van De Munt, Vlaams Radio Koor, 
Octopus, Les Métamorphoses,...

Internationale orkesten: Koninklijk Concert-
gebouworkest (NL), London Chamber Orchestra 
(VK), Sinfonia Varsovia (Polen), Kansai Philharmonic 
Orchestra (Japan), Musica Viva (Rusland), Chamber 
Orchestra of Philadelphia (VS), Orchestre National 
de Lille (Frankrijk), Sinfonie Orchester Biel Solothurn 
(Zwitserland), Ensemble Appassionato (Frankrijk),...

Zalen: Het Concertgebouw (NL), Flagey, BOZAR, De 
Munt, Koninklijk Paleis van Brussel, Muséedu Louvre 
(Frankrijk), verscheidene zalen die deelnemen aan het 
project La Belle Saison, Palazzo Ducale Sangiovanni 
(Alessano, Italië), Palais des Congrès (Biel), Konzertsaal 
(Solothurn), Fondation Louis Vuitton (Parijs), Miry 
Concertzaal (Koninklijk Conservatorium Gent), 
Concertgebouw Brugge, NCPA (Mumbai), Mazda 
Hall (Pune), Phillips Collection (Washington), Frick 
Collection (New York), Yamaha Hall (New York), Salle 
Bourgie (Montreal), Opéra de Monte-Carlo,…

Nationale festivals: Musicales de Beloeil, Midi 
Minimes, Eté Mosan, Classissimo, Festival de Wallonie, 
Zomer van Sint-Pieter, Eté Mosan, Festival Musiq3, 
Festival Piano Days,...

Internationale festivals: The Poona Music Society 
(India), Abu Dhabi Music & Arts Foundation (Verenigde 
Arabische Emiraten), Schiermonnikoogfestival (NL), 
Festival de Radio France et Montpellier, Festival 

de Menton, Auditorium du Louvre, Festival d’Aix-
en-Provence (Frankrijk), Crans-Montana Classics 
(Zwitserland), Ravello Festival, Pietrasanta in Concerto, 
Festival LacMus (Italië), Festival International de 
Musique Symphonique d’El Jem (Tunesië), Istanbul 
Foundation for Culture and Arts, Ephesus Foundation 
(Turkije), Tibor Varga Festival (Zwitserland),...

Eigen producties: MuCH Music Season (sinds 2015),  
Galaconcert van de Muziekkapel, Music Chapel 
Festival in Flagey (sinds 2010) met als thema voor de 
editie 2019, ‘Tribute to Ysaÿe’, MuCH Waterloo Festival 
in Waterloo (sinds 2017).

Internationale tournees: Queen Elisabeth Musical 
Voyage (2007 - 2009 - 2011 - 2013) met het Sinfonia 
Varsovia. In 2016 tournee met het Gulbenkian Orkest. 
Tournee in India (2014-2015), tournee in Japan (2016), 
tournee in de Verenigde Staten (2018, New York, 
Washington), tournee in Monaco (2018, Monte Carlo), 
residentie in Villecroze (2018, 2019), residentie in 
Domaine Forget (2018, 2019, Quebec),...

3. Promotie van de jonge artiesten in residentie: deze 
promotie wordt verwezenlijkt door de uitbreiding 
van de cd-collectie van de Muziekkapel onder het 
label Outhere, maar ook door haar contacten met de 
internationale pers. De opname en uitzending van de 
Artists Diplomas van de artiesten door radiozender 
Musiq3 dragen tevens bij tot deze promotie. 

Discografisch beleid van de Muziekkapel: een 
collectie onder het label Outhere (Fuga Libera & Zig- 
Zag/Territoires) met 16 cd’s tot heden:

• Plamena Mangova, werk voor piano van D. 
Sjostakovitsj (2006)

• Milos Popovic, werk voor piano van R. Schumann 
(2006)

• Trio Dali, sonates van M. Ravel (2008)
• OPRL en solisten van de Muziekkapel, concerti voor 

viool van H. Vieuxtemps (2010)
• Sinfonia Varsovia, onder leiding van Augustin Dumay, 

met Hrachya Avanesyan, concerto voor viool en 
ander werk van A. Dvorak (2011)

• Nikita Boriso-Glebsky en solisten van de Muziekkapel, 
werk van A. Lalo (2012) Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège, Christian Arming en solisten van de 
Muziekkapel, integraal werk voor viool en orkest, en 
cello en orkest van C. Saint-Saëns (2013)

• Orchestre Philharmonique Royal de Liège en solisten 
van de Muziekkapel, volledig concertant werk van  E. 
Lalo (2015)

• Bush Trio, trio’s voor piano en strijkers van A. Dvorak 
(2016)

• Sarah Laulan, ‘Les Blasphèmes, Mélodies de fin de 
Siècle’, verscheidene componisten (2017)

• Solisten van de Muziekkapel, kamermuziekwerk van 
A. Reicha (2017)

• Busch Trio en Miguel da Silva, kwartetten van A. 
Dvorak (2017)

• Busch Trio, Miguel da Silva en Maria Milstein, 
kwintetten van A. Dvorak (2018)

• Hélène Desaint, werk van R. Schumann en G. Kurtag 
(2018)

• 2019: 
- Trio Zadig, werk van B. Attahir,M. Ravel en  
L. Bernstein (2019)
- Box ‘Tribute to Ysaÿe’ (2019)

European network of opera academies. De 
Muziekkapel maakt deel uit van het enoa-netwerk. Het 
enoa-netwerk is ontstaan vanuit de wens tot nauwere 
samenwerking van verscheidene opera-instellingen – 
academies, festivals, stichtingen en producers – met 
de bedoeling de meest getalenteerde jonge artiesten 
te begeleiden bij het opstarten van hun professionele 
carrière en bij de ontwikkeling van hun artistieke 
ambities. Met de steun van het programma Cultuur 
van de Europese Commissie sinds 2011 en het Creative 
Europe-programma sinds 2016, werkt enoa aan de 
vorming en mobiliteit van opkomende artiesten en 
aan het stimuleren van  de creatie en de uitvoering van 
nieuwe opera’s doorheen Europa. Bogend op vele jaren 
ervaring, heeft het enoa-netwerk zijn engagement 
ten aanzien van de artiesten aan het begin van hun 
professionele carrière hernieuwd en heeft het in mei 
2016 The Young Opera Makers Program gelanceerd. 
De enoa-gemeenschap telt dertien leden-instellingen, 
achttien geaffilieerde partners, meer dan duizend 
jonge artiesten en een driehonderdtal professionals.

4. Artists Village: een heus laboratorium voor leven 
en muziekcreatie in Europa. Tijdens het seizoen 2018-
2019 onthaalt de Muziekkapel 70 jonge artiesten uit 
25 landen wereldwijd, gaande van België tot Latijns-
Amerika, de Verenigde Staten, Australië via Japan, 
China, Zuid-Korea, Rusland en tal van Europese landen. 
De Muziekkapel biedt de musici tal van activiteiten, 
waardoor ze onderlinge contacten kunnen uitwisselen 
en workshops en lezingen kunnen bijwonen.

5. Infrastructuur: dit alles vindt plaats in een ruimte en 
een omgeving die zich tegelijk lenen tot concentratie, 
werk, meditatie, gezelligheid en uitwisselingen. De 

kwaliteit van deze uitzonderlijke plek en de nauwe band 
tussen het team van de Muziekkapel, het lerarenkorps 
en de jonge muzikale talenten, maken integraal deel 
uit van het pedagogische project.

6. Community Projects: in de Muziekkapel was er reeds 
een nieuwe sociale dimensie ontstaan (de voormalige 
Durability-cyclus), met de komst van Maria João 
Pires in 2012 en de oprichting van de Equinox-koren. 
De oprichting van de cyclus ‘Community Projects’ 
in 2016, met de steun van de privéstichting Futur21, 
wakkert die wens van de MuziekKapel enkel maar 
aan om het terrein van haar sociale initiatieven uit te 
breiden naar jonge talenten in alle aan de MuziekKapel 
onderwezen disciplines. Die cyclus omhelst alle sociale 
en duurzame projecten die de Muziekkapel binnen 
haar seizoen opneemt, zowel op haar site in Waterloo 
als ‘out of the box’, in diverse muzikale uitvoerings- en 
productieprojecten. Openstaan voor de andere, voor 
andere publieksgroepen en zijn eigen talent delen, 
daarvoor staat deze pijler ‘Community’. De projecten 
worden op verschillende manieren gestructureerd: 

• Het delen van de muziek, van de artiest met 
publieksgroepen die niet vanzelfsprekend toegang 
hebben tot de muziek (vzw Nativitas & Convivial, 
concerten in gevangenissen en ziekenhuizen).

• Muziek die stemt tot nadenken, a.h.v. concerten met 
maatschappelijke en actuele thema’s.

• Het overbrengen van het kennismaken met muziek 
naar de minst bevoorrechte kinderen (Equinox-
koren).

• Ecologie, duurzaamheid, delen: muziek kan wel 
degelijk bijdragen tot een betere wereld!

Een artistiek centrum van uitmuntendheid
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De de Launoit-vleugel ten dienste van een groeiend project

2015: Een nieuw laboratorium
Dankzij de inhuldiging in 2015 van een nieuwe 
vleugel, een parel, zowel architecturaal als door 
zijn verrassende functionele mogelijkheden, kan de 
MuziekKapel voortaan openlijk in haar laboratorium 
werken en een rijk muzikaal aanbod ontwikkelen.
De de Launoit-vleugel behelst:
• de verhoging van de wooncapaciteit voor de 

artiesten, eigen aan het project sinds 1939;
• de toename van het aantal opleidingslokalen;
• de oprichting van een nieuwe concert- en 

opnamestudio.
Sinds de herstructurering van haar artistieke project 
in 2004 is de Muziekkapel overgegaan van twaalf 
artiesten in residentie tot een zestigtal jongeren en 
organiseert ze jaarlijks meer dan 300 concerten.
Er was een kloof ontstaan tussen de groei van de 
instelling en de 1.800 m² van het historische gebouw, 
waardoor men niet voldoende jongeren meer kon 
huisvesten, wat toch eigen was aan het project sinds 
het begin! 
De uitbreiding van de Muziekkapel was dus van kapitaal 
belang, wilde ze haar concurrentiepositie behouden ten 
opzichte van andere grote muziekopleidingsinstellingen 
wereldwijd. Zo kunnen dankzij de nieuwe vleugel haar 
activiteiten verder groeien en kan het oude gebouw 
ontlast worden van een almaar intenser gebruik.

• Terwijl het historische gebouw over een oppervlakte 
van 1.800 m² beschikt, met hoofdzakelijk:

• 8 oude woon- en repetitiestudio’s;
• de Salon van de Koningin;
verdubbelt de de Launoit-vleugel de ruimte tot 
3.500 m², met in hoofdzaak:
• 20 bijkomende woonstudio’s, waardoor de 

Muziekkapel een hoger aantal artiesten in residentie 
kan huisvesten;

• een grote muziekstudio, niet alleen een repetitie- en 
concertruimte, maar ook een echte opnamestudio 
uitgerust door onze partner, de productie- en 
opnamegroep Outhere Music;

• 2 muziekstudio’s die ter beschikking worden gesteld 
van de docenten, musici en ensembles in residentie 
of die er een concert geven;

• een ‘Artists Village’ (restaurant, keuken, lounge- 
en ontspanningsruimte), dat een noodzakelijke 
kwaliteitsvol kader biedt om de doelstellingen van 
de Muziekkapel te verwezenlijken.

MuCH more than a school, it’s an experience!
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 Julia Pùsker, violin Louise Kuyvenhoven, soprano
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Center of excellence for artistic training

Djordje Radevski, piano

Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Masters in Residence
José van Dam, voice
Sophie Koch, Guest master - voice 
Augustin Dumay, violin
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Louis Lortie, piano
Artemis Quartet, chamber music
Jean-Claude Vanden Eynden, Guest master - chamber music

Professors
Piano Department
Avedis Kouyoumdjian, piano
Jean-Claude Vanden Eynden, piano concertos

Violin Department
Lorenzo Gatto, violin
Yossif Ivanov, violin
Dana Protopopescu, piano coach
Christia Hudziy, piano accompanist

Cello Department
Jeroen Reuling, cello
Dana Protopopescu, piano coach
Michael Cohen, piano accompanist
Katsura Mizumoto, piano accompanist

Viola Department
Olga Kirpicheva, piano accompanist
Katsura Mizumoto, piano accompanist

Voice Department
Jocelyne Dienst, main opera coach
Alain Garichot, stage director
Philippe Riga, piano coach (lied & melody)
Hélène Lucas, coaching
Philip Richardson, répétiteur
Federico Tibone, piano accompanist
Julie Delbart, piano accompanist
Marie Datcharry, piano accompanist
Nathanaël Gouin, piano accompanist concerts
Darren Ross, dance workshop
Kira Parfeevets, Russian coach
Christiane Gleis, German coach

Music theory analysis
Laurent Beeckmans 

Personal well-being & Career development
Orly Quirico, make-up
Anne Schutt, physiotherapy
Bernard Dewamme, personal coach by Mentally Fit
Tica Cabral, personal accompaniment
Yannick van Alphen, pilates
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Associated Artists in residence
2018 - 2019
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Deze Associated Artists in residence, verbonden met de 
Muziekkapel en al in een veelbelovend begin van de carrière, 
deelnemen aan specifieke projecten tijdens het concertseizoen.

Bertrand Duby, bass

Trio Zadig 
• Ian Barber, piano
• Boris Borgolotto, violin
• Marc Girard Garcia, cello

Rolston Quartet
• Luri Lee, violin
• Emily Kruspe, violin
• Hezekiah Leung, viola
• Jonathan Lo, cello

Thalea Quartet 
• Christopher Whitley, violin
• Kumiko Sakamoto, violin
• Luis Bellorin, viola
• Titilayo Ayangade, cello

Een Associated Artist is een artiest die zijn Artist Dipoma 
bemachtigd heeft en die in nauw contact wenst te blijven 
met de Muziekkapel. Terwijl de Associated Artist zijn actieve 
carrière nastreeft, geniet hij nu en dan van het advies van de 
Meesters in residentie of genodigde artiesten, en de steun van 
de Muziekkapel. Op verzoek van de instelling, kan hij of zij ook 
deelnemen aan artistieke projecten.

Board of Directors
Vincent Pardoen, Chairman
Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Géry Daeninck
Peter de Caluwe
Yvan de Launoit
Michel Delbaere
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Bernard Foccroulle
Sylvia Goldschmidt
Pierre Gurdjian
Viviane Reding
Leonard Schrank
Robert Tollet
Frans van Daele

Member of the Executive Committee
Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Sophie Gosselin, General Secretary & COO
Anne-lise Parotte, Artistic Director
Quentin Bogaerts, Financial Director
Laurence Godfraind, Funding Director

Honorary Chairmen
Jean-Jacques de Launoit
Jean-Pierre de Bandt

Artistic Committee
Bernard Foccroulle, Chairman
Peter de Caluwe
Bernard de Launoit
Gilles Ledure
Ulrich Hauschild
Christian Renard
Arie Van Lysebeth, Artistic Director Emeritus
Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Ambassadors Committee
Sylvia Goldschmidt, Chairman
Werner Van Lembergen, Vice-Chairman
Axel Miller
Willem Van de Voorde

American Friends of  
Queen Elisabeth Music Chapel
Georges Ugeux, Chairman
Elizabeth Moran

Strategic Commitee
Michel Delbaere, Chairman
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
Gery Daeninck
Bernard de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Pierre Gurdjian
Vincent Pardoen

Board of Directors 
Bernard de Launoit, Chairman & CEO
Johan Beerlandt
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
Laurence Bovy
Géry Daeninck
Frédéric d’Ansembourg
Philippe de Buck van Overstraeten
Yvan de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Sylvia Goldschmidt
Vincent Pardoen
Denis Solvay
Sophie Gosselin, General Secretary & COO

Cercle Chapel, asbl
Executive committee
Bernard de Launoit, President
Sophie Gosselin
Laurence Godfraind
Quentin Bogaerts

Equinox, chorale d’enfants asbl
Board of Directors
Bernard de Launoit, President
Sophie Gosselin, Vice President
Simone Susskind
Martine Jonet
Arnaud Jansen
Arnaud Grémont

Associated Artists

Nareh Arghamanyan 
Quatuor Arod 
Hrachya Avanesyan 
Amalia Avilan 
Nikita Boriso-Glebsky 
Lidy Blijdorp 
Busch Trio 
Elina Buksha 
Pau Codina 
Trio Dali
Charles Dekeyser 
Hélène Desaint
Ori Epstein 
Lorenzo Gatto 
Marie Hallynck 
Hermès Quartet 
Natania Hoffman 
Nathanaël Gouin
Yossif Ivanov 
Pavel Kolesnikov 
Adam Krzeszowiec 
Sarah Laulan 
Julien Libeer 
Yung-Hsin Lou Chang 
Anneke Luyten 
Plamena Mangova 
Dorine Mortelmans 
Maria Milstein 
Sébastien Parotte 
Deborah Pae 
Liya Petrova 
Milos Popovic 
Vineta Sareika 
Amandine Savary 
Julie Sévilla-Fraysse 
Yu Shao 
Astrig Siranossian 
Julia Szproch 
Georgy Tchaidze 
Shadi Torbey 
Katarina Van Droogenbroeck 
Esther Yoo 

Music Chapel, 
social-purpose corporation 

Queen Elisabeth Music Chapel, 
public utility foundation 



1716

Library
Xavier Falques, Musicologist

Community Projects Department
Adélie de Gerlache, Head of Community Projects Dpt
Laura Wiatr, Project Manager

Membership & Funding Department
Christine Reyntjens, Public Relations
Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
Roxane Driessens, Corporate Funding Coordinator
Nathalie Debusschere, Corporate communication & Marketing

Finance & Administration
Paul Borschette, Administration
Tica Cabral, Volunteer
Regie Constellation, Bookkeeping (regieconstellation.be)
RSM Belgium, Financial Expertise & Corporate Governance

Logistics Department
Karine Vilain, Logistic & Housing
Alain Canivet, Logistic 
Auguste Semanzi, Stage Manager
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Piano Hanlet, Piano Maintenance (www.hanlet.be)
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Members of the Executive Committee
Bernard de Launoit, Executive President & CEO
Sophie Gosselin, General Secretary & COO
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Quentin Bogaerts, Financial Director
Laurence Godfraind, Funding Director

Cultural Department
Bénédicte Bruynseels, Cultural & Production Coordination
Florence Leeman, Project Manager
Natsumi Krischer, Production Assistant 
Kyung-sook Langley, Volunteer

Communication Department
Sophie van der Stegen, 
Head of Communication Dpt & Dramaturgy
Laure Raimondi, External Publications, Website &  
Community Manager
Auriane de Fauconval, Publications & Merchandising
Johanna Filée, Audience Management & Protocol
Nathalie Debusschere, Corporate communication & Marketing
Jorge Varela, Volunteer Assistant
Michèle De Knock, Volunteer
Griffe, Graphic & Web Design (www.griffe.be)
Wash Productions, Video & Clips, Live Streaming
(www.washproductions.com)
Alizé Production, Corporate Documentary Films
(www.alizeproduction.be)
Michel Cooreman, Photographer

Artistic Department
Anne-Catherine Denies, Artistic Coordination (voice) 
& enoa Contact
Danaé Baltsavias, Artistic Coordination (cello, viola, cham-
ber music & Interdisciplinary Chamber Music), Admission, 
Students Mediation Support - Artists Village Mediator
Aurélie Loreau, Artistic Coordination (piano & violin) 

Team, public interest foundation
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Follow us !
INFO +32 (0)2 352 01 17

www.musicchapel.org

Music Chapel
Transmission Engagement
“Our Musical Laboratory”
Music Chapel in figures (2017-18)

Total Audience 90.000
Total Audience @Musicchapel 20.000
Total Audience on Tour 70.000  

MuCH Season @Music Chapel 80 concerts    
MuCH Season Artists 200
MuCH for Schools 7 (av. 700 children)
Subscriptions 400

Total Partners & Maecenas more than 1000 
 (corporate, private foundations, 
 public sector, private individuals) 

MuCH on Tour 12 countries / 4 continents
Community projects concerts  30 per year
Music Chapel Festival @Flagey 4 days / 4 orchestras / 25 Soloists / Audience 5000
MuCH Waterloo Festival  5 days & 5 places / 5 orchestras / 80 Soloists / Audience 
3000
Gala Concert @Bozar 1 orchestra / 5 Soloists / Audience 2000

MuCH Channel 10 Livestreaming/Broadcast
Radio recordings 10 per year 
MuCH CD collection 16 CD boxes since 2007
Number of publications  75.000 (brochures, flyers, etc.)

Artists in residence 70 
Associated Artists in residence 12
Associated Artists  42
Teaching Staff 30 
Admin Staff 30
Instruments lent 13 (@artists in residence & alumni)
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

En collaboration avec / In samenwerking met / In collaboration with

Thank you!

Soutien public / Overheidssteun / Public support

Partenaires institutionnels / Institutionele Partners / Institutional partners

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

With the support of

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

#YoungOperaMakers by
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Thank you!

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

Les Fondations / De Stichtingen / The Foundations

COLLECTION
GUTTMAN

Thank you!

All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation 
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Correspondence: Chaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - Belgium  
Corporate address: Rue Brederode 14, B-1000 Bruxelles - BCE 459 245 906
Tel: +32 (0)2 352 01 17 - Fax: +32 (0)2 351 10 24
info@musicchapel.org - www.musicchapel.org


