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Music Chapel
1939 – 2019: 80 jaar uitmuntendheid
Traditie & innovatie
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Main Sponsor

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
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
69 Artists in residence
12 Associated Artists in residence
25 nationalities
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Music and the training of young people mean a lot to me, and I am delighted to see them here at the Queen Elisabeth Music Chapel. 
My dearest wish is that the level of excellence of the Music Chapel will help young talents to give their best and to create an international musical elite, beyond borders and cultures. 

Sous la Présidence d’Honneur de Sa Majesté la Reine Paola
Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola
Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
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De Muziekkapel viert haar 80 jaar

Inleiding

Nadat koningin Elisabeth met Eugène Ysaÿe twintig jaar 
daarvoor was beginnen na te denken over een muzikale 
opleiding, werd de Muziekkapel Koningin Elisabeth op 
12 juli 1939 door de vorstin ingehuldigd in Argenteuil, 
op een site aan de rand van het Zoniënwoud.

Koningin Elisabeth liet een radio-opname van deze 
opening na: ‘Ik ben verheugd dat de Muziekkapel, 
die mijn naam draagt, zich vandaag openstelt voor de 
jeugd die de liefde voor Kunst bezielt…’ 

Ze verheugde zich er ook over dat de jonge talenten, 
afgezonderd van alle zorgen van de buitenwereld, zich 
aan de emoties van de muziek zouden kunnen wijden, 
‘ver van de drukte van de stad’.

Intussen, in 2019, is de Muziekkapel uitgegroeid 
tot een van ‘s werelds beste muzikale centers of 
excellence. Jaarlijks trekken er een 70-tal jonge 
talenten uit alle windstreken heen. Met de focus op 
twee hoofdpijlers: een opleiding van hoog niveau door 
internationaal gerenommeerde meesters en artiesten, 
en podiumervaring via talloze concerten en producties 
in België en wereldwijd.

Het vieren van het 80-jarige bestaan van de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth strekt alle betrokkenen tot vreugde, 
eer en uiteraard ook voldoening:

• Vreugde om jonge musici hun talent dagelijks te 
zien ontwikkelen onder leiding van hun meester, het 
docentenkorps en de teams. Vreugde ook om hen tal 
van kansen te bieden om op te treden voor een ruim 
publiek en voor u, onze trouwe supporters en partners.    

• Eer om de kernopdracht van de Kapel te dienen, met 
name de overdracht van de muziekkunst – een Europees 
patrimonium – via diverse generaties klassieke musici 

sinds 1939.

• Tot slot, grote voldoening om waar te nemen dat de 
Kapel van 2019 een internationaal erkend project of 
excellence leidt, en dat ze verbonden is met enkele 
vooraanstaande Belgische instellingen die men graag 
tot voorbeeld stelt.

80 jaar na haar inhuldiging zouden Eugène Ysaÿe 
en koningin Elisabeth, de bezielde en visionaire 
initiatiefnemers van deze instelling, ongetwijfeld trots 
zijn op de huidige Muziekkapel en op haar uitstraling in 
deze geglobaliseerde wereld die de onze is.

Koningin Paola verleent haar steun aan de Muziekkapel, 
in het bijzonder sinds de uitbreiding van het artistieke 
project in 2004, en is er erevoorzitster van sinds 2009. 
Ze is betrokken bij de raad van bestuur, alle jonge 
musici in residentie, meesters en leraren, het hele team 
van de Kapel en haar partners, ter erkenning van de 
uitmuntendheid van het project van de Kapel, 80 jaar 
na haar oprichting.     

Er staan ons de komende jaren nog tal van uitdagingen 
te wachten, de ambitie is groot en de motivatie intact.  

Gelukkige verjaardag, beste Muziekkapel, een 
schitterend 80e verjaardagsfeest!

Bernard de Launoit  Vincent Pardoen
Executive President & CEO Chairman

Muziekkapel Koningin Elisabeth in 1939

Muziekkapel Koningin Elisabeth in 2019

Met speciale ondersteuning van
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Een beetje geschiedenis

H.M. koningin Elisabeth -  graaf Paul de Launoit

Yoshua Epstein, viool - Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Edouard del Pueyo, piano - Jules Gentil, piano -
Léon Jongen, componist
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Kern van het project 
In de voetsporen van Franz Liszt, Henri Vieuxtemps en 
Henryk Wieniawski toert Belgisch violist, dirigent en 
componist Eugène Ysaÿe de wereld rond. Zo belandt hij 
in Rusland, Oostenrijk, Engeland, Duitsland, Hongarije, 
Polen, Zweden, Spanje, Ierland, Letland en Estland, via 
Parijs en tot in de Verenigde Staten en Canada. In 1918, 
na tal van tournees in Noord-Amerika, met 55 con-
certen in Carnegie Hall, aanvaardt hij uiteindelijk zelfs 
de functie van muziekdirecteur van het Cincinnati Sym-
phony Orchestra. Na terugkeer van zijn internationale 
tournees beschrijft Ysaÿe aan koningin Elisabeth de 
concertzalen waarin hij optreedt en doet hij zijn ont-
dekkingen rond artistieke opleidingsprogramma’s voor 
jonge muzikanten uit alle windstreken uitvoerig uit de 
doeken. In hun streven naar uitmuntendheid volgt uit 
die collegiale gesprekken een vastberadenheid om zich 
te inspireren op die internationale muzikale ervaring 
en om België moderne, performante en geavanceerde 
tools aan te reiken op muzikaal vlak. Onder de grote 
culturele projecten van het interbellum (Paleis voor 
Schone Kunsten, Nationaal Orkest van België, NIR) 
zullen aldus twee projecten, opgestart door die twee 
vooraanstaande figuren, het levenslicht zien, allereerst 
in 1937, met de oprichting van de Eugène Ysaÿewed-
strijd (in 1951 herdoopt tot de Koningin Elisabethwed-
strijd), gevolgd door de Muziekkapel Koningin Elisabeth 
in 1939.

Fase I  
De basis: Muziekkapel Koningin Elisabeth
Muziekkapel ‘Muzikale programmator’ 

▪ Bouw & realisatie van het artistiek concept 
(1937 – 1972)

In 1938 biedt Graaf Paul de Launoit aan H.M. Koningin 
Elisabeth de optimale condities voor de realisatie van 
haar droom, de Muziekkapel Koningin Elisabeth, door 
het ter beschikking stellen van het domein en door het 
bijeen brengen van een groep mecenassen voor de co-
financiering van de bouw en de inrichting, die hij per-
soonlijk zou opvolgen tot in de kleinste details. Sinds de 
inhuldiging op 12 juli 1939 vervult het gebouw zijn rol 
van ‘centrum van excellentie voor artistieke vorming’, 
waarbij het acht artists in residence onthaalt die elk 
afzonderlijk, dag en nacht, kunnen repeteren, dankzij 
de bijzondere aandacht die uitgaat naar de akoestische 
isolatie van de woonstudio’s. Wat de Villa Medici in 
Rome hoofdzakelijk voor de Beeldende Kunsten betek-
ent, zal de Muziekkapel Koningin Elisabeth dat zijn voor 
de muziek. Het gebouw van architect Yvan Renchon 
combineert heel oordeelkundig een werkplek en een 
ideale omgeving die zich leent tot concentratie, werk, 
meditatie, gezelligheid en uitwisseling. De Muziekkapel 
nodigt de elite van de Belgische en buitenlandse muz-
iekscene uit om deel te nemen aan het project om er 
te doceren of masterclasses te geven: Léon Jongen, 
Eduardo del Pueyo, Arthur Grumiaux, André Gertler, 
Zoltán Kodály, Jean Absil, Jo Alfidi, of nog, David Ois-
trakh.

Veeleer dan louter een technische of theoretische over-
dracht omhelst het onderricht de hele artistieke cre-
atie. De meester beoogt hierbij bovenal de artistieke 
persoonlijkheid van de jongere te ontwikkelen door die 
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almaar meer autonomie te verlenen, bevorderlijk voor 
diens maturiteit en artistieke gevoeligheid.    

Naast de artistieke vorming vormt de professionele in-
schakeling nog een basisprincipe van de instelling, die 
zich vanaf haar oprichting positioneert als ‘Culturele 
programmator’. De artists in residence delen het podi-
um met hun leraars in het Kamerorkest van de Muziek-
kapel tijdens de eerste Galaconcerten, die vervolgens 
institutionaliseren door de invoering van een abonne-
ment voor een eerste seizoen 1940/1941 met 16 sym-
fonische concerten. 

Waren ze tot dan toe enkel toegelaten als externe leer-
lingen, opent in 1953, met de oprichting van een bijge-
bouw, de residentie voor vrouwelijke leerlingen. Bov-
endien kan de Koningin Elisabethwedstrijd gedurende 
de voorbereidingsweek van het plichtwerk haar finalis-
ten daar huisvesten. 

▪ Vereeuwiging (1972 – 2003)

Vanaf de jaren 70 is het, naast H.M. koningin Fabiola, 
de beurt aan zijn zoon, graaf Jean-Jacques de Launoit, 
om de fakkel over te nemen. Hij volbrengt de renovatie 
en de waardering van deze architecturale parel, pronk-
stuk van ons land. Met het oog op de festiviteiten rond 
haar 50e verjaardag richt hij in 1984 ‘de Vrienden van 
de Muziekkapel’ op, waardoor in 1989 de renovatie 
van het gebouw kan worden gefinancierd (dak, gevel, 
ramen en zijden stoffen). Op 27 mei 1994 ontvangt het 
gebouw van de gezagdragers van het Erfgoed uit die 
tijd de status van beschermd gebouw (de eetkamer, 
de grote studio en de 8 woonstudio’s), erkend voor de 
kwaliteit van de gebruikte materialen, zoals de lampen 
van Jean Perzel, de meubels van De Coene, de Mura-
no-luchter die prijkt in de Studio van de Koningin, de 
strak gespannen ruwe zijde en de capitonnage van de 
studiodeuren. De verfijning reikt zelfs tot in de details 
van het vaatwerk, gemerkt met de zegel van de Muz-

iekkapel, waardoor de EE’s die voor Elisabeth staan en 
waarbij Eugène kan worden gesuggereerd, voor eeuwig 
rond dit succesvolle project met elkaar zijn verbonden. 
Die herkwalificering werd des te meer gewettigd dat 
de architect, Yvan Renchon, een uniek gebouw in zijn 
genre had ontworpen, specifiek gericht naar en gecon-
centreerd rond muziek. Tot slot, de zorg waarmee het 
park werd ingericht, projecteert het gebouw als een 
soort oceaanstomer drijvend op een zee van kiezels 
en waarvan het beeld van de gevel zijn majestueuze 
silhouet weerspiegelt in de waterpartij, vereist uiterst 
bijzondere aandacht en sluit zich aan bij het betoog om 
de bescherming uit te breiden tot het park.

Fase II
Herziening van de artistieke inhoud & Internationale 
opening (2003-…)
Muziekkapel ‘Coproducer & Producer’           

Sinds 2003 wordt de instelling, onder het erevoorzit-
terschap van koningin Paola, toevertrouwd aan graaf 
Bernard de Launoit die, sinds nagenoeg 20 jaar het 
werk van zijn grootvader voortzet, door de Muziek-
kapel naar de 21e eeuw te katapulteren. Hij geeft de 
nodige aanzet en slaagt er zo in om op exponentiële 
wijze internationaal gerichte artistieke projecten te 
ontwikkelen, waardoor wereldwijd erkende artistieke 
kwaliteit kan worden bereikt en hij aansluit bij deze zo-
ektocht naar uitmuntendheid die de initiatiefnemers, 
koningin Elisabeth en Eugène Ysaÿe, reeds bezielde.   

Met een alomtegenwoordige naleving van de basis-
beginselen van de Kapel, kan, dankzij haar hoedan-
igheid als federatiebouwer, de structuur progressief 
worden uitgebreid en geprofessionaliseerd door zich 
te omringen met culturele partners en een team dat 
zich volledig inzet voor het project. Bernard de Launoit 

zet de visie van de oprichters voort met intuïtie en tal-
ent, door op opmerkelijke wijze het artistieke project, 
het opstapje voor de jongeren naar de internationale 
scene, de infrastructuur die vastere vorm begint aan te 
nemen, almaar meer te ontwikkelen als een volwaardi-
ge muzikale campus en door tevens een instrumenten-
fonds op te richten. 

▪ Institutionele opening 

Het artistieke programma zou ongetwijfeld niet zo’n 
hoge vlucht hebben genomen zonder de herstruc-
tureringsfase van de instelling: fusie met de Stichting 
Euphonia dankzij de steun van haar voorzitter Jean-
Charles Velge en herkapitalisatie van de Muziekkapel 
door de Filharmonische Vereniging, voorgezeten 
door Jean-Pierre De Bandt. Naar voorbeeld van het 
Angelsaksische model hanteert Bernard de Launoit 
een unieke publieke/privéfinanciering (20/80 %). De 
hoge vlucht die het project neemt, wordt aldus ge-
consolideerd door de steun van de overheid en par-
astatalen, zoals het Federaal Wetenschapsbeleid, de 
Federatie Wallonië-Brussel, de provincie Waals-Bra-
bant, de Nationale Loterij, alsook de komst van nieuwe 
sponsors (Proximus, ING & Ginion) en de waardevolle 
bijdrage van Stichtingen, zoals Bernheim, Baillet-La-
tour en Futur21. Tot slot ontstaat er een hechte ‘Gal-
axie van mecenassen’, een hechte Belgische kring ver-
strekt door de American Friends (in 2017 opgericht 
onder het voorzitterschap van Georges Ugeux) en de 
Canadian Friends (opgericht in 2019). Daarnaast vo-
ert hij een patronaatmechanisme in van jongeren in 
opleiding en leerstoelen van docenten. Dit avontuur 
kan uiteraard geen concrete vorm aannemen zonder 
een gepassioneerd team, bezield en gedreven door 
het project. Vandaag vormen de volgende uitdagingen 
de voortzetting van de artistieke ontwikkeling, van de 
residentiecapaciteit, en, tot slot, de oprichting van een 
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Endownment Fund.    

De hoeksteen van het pedagogische project ‘2004’ is 
enerzijds gebaseerd op de aanwezigheid van masters 
in residence die daarnaast hun professionele carrière 
voortzetten, en anderzijds op het systeem van de ‘com-
pagnonnage’ (‘gezellenschap’) met hun jonge muzikale 
talenten. De kern van de opdracht van de meesters ligt 
in de overdracht van een muziekesthetiek en - filosofie.            

▪ Internationale opening

Sinds 2004 verleent de Muziekkapel een nieuwe di-
mensie aan de artistieke oriëntatie door internationaal 
gerenommeerde masters in residence in haar midden 
aan te trekken, zoals pianisten Abdel Rahman El Bacha 
en Maria João Pires, cellist Gary Hoffman, altviolist 
Miguel da Silva en, recenter, Louis Lortie. 

Terzelfder tijd en in lijn met de Belgische vioolschool 
lanceert de Kapel een vioolafdeling onder leiding van 
Augustin Dumay, de zevende generatie van een ge-
slacht dat teruggaat via zijn leraar  Arthur Grumiaux, tot 
Eugène Ysaÿe, Henri Vieuxtemps en Charles de Bériot 
(1802-1870). De Belgen Yossif Ivanov en Lorenzo Gat-
to, opgeleid door hun meester Augustin Dumay, en op 
hun beurt lid van het lerarenkorps van de Muziekkapel, 
vertegenwoordigen vandaag het rechtstreekse nage-
slacht van die nalatenschap. Het was aldus erg vanzelf-
sprekend dat ook zij meewerkten aan de opname van 
een deel van de boxen gewijd aan Vieuxtemps, alsook 
aan A Tribute to Ysaÿe, een coproductie met Outhere in 
het kader van de Musicchapel CD Collection. 

Zo ook, wat de integratie van de zangafdeling betreft, 
krijgt het begrip ‘compagnonnage’, dat zich uit in de in-
formele overdracht van de professionele ervaring, een 
erg bijzondere betekenis in de persoon van José van 
Dam, enkele jaren later versterkt door Sophie Koch. 

Tot slot, door de activiteiten van de kamermuziekmas-

terclasses van de Stichting Euphonia samen te smelten 
en over te nemen opent de Muziekkapel de afdeling 
kamermuziek onder leiding van het Artemis Quartet. 

▪ Opening naar een netwerk van internationale cul-
turele partners

Uit de affiches blijkt doorheen de jaren het belang van de 
professionele inschakeling, de essentie van het bestaan 
van de Instelling, als kerndoelstelling.   

Vanaf 2004 neemt het streven naar professionele in-
schakeling een nieuwe wending door zich tweemaal 
open te stellen naar buiten. Naast de internationaliser-
ing van het lerarenkorps en de gemeenschap van jonge 
muzikanten die zich bewegen om het project, stelt de 
Muziekkapel zich immers open voor een netwerk van 
Belgische partners, zoals concertzalen (Bozar, Flagey, De 
Munt, …) en Belgische orkesten en koren (NOB, Brussels 
Philharmonic, OPRL, ORCW, DeFilharmonie, Vlaams Ra-
dio Koor, Octopus, …). 

De Muziekkapel treedt sindsdien op als coproducer. Het 
zogenoemde ‘MuCH on Stage’ staat al snel voor meer 
dan 250 concerten per jaar, in een eerste fase, in België. 
Vervolgens beginnen de deuren van vooraanstaande 
concertzalen en festivals zich te openen in Europa 
(Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Spanje). Het zal ook de beurt zijn aan grote buitenland-
se orkesten, zoals London Chamber Orchestra in 2008, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa in 2009, Sinfonia 
Varsovia vanaf 2007, Kansai Philharmonic Orchestra (Ja-
pan), Musica Viva (Rusland), Chamber Orchestra of Phil-
adelphia (VS), I Cameristi del Maggio Musicale (Italië), 
Orchestre National de Lille (Frankrijk) om solisten van de 
Kapel uit te nodigen in het kader van coproducties. Het 
internationale avontuur is een feit. Daarvan getuigen 
de tournees georganiseerd met de Poona Music Society 
(2014 & 2016 - India), de Abu Dhabi Music & Arts Foun-
dation sinds 2009, of nog, het opnemen van artiesten 

van de Kapel binnen economische missies of staatsbez-
oeken (Korea, Japan, …), geleid door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

▪ Opening naar innovatie

De erg vernieuwende Kapel onderscheidt zich in een 
academische omgeving door vanaf 2008 ook te fun-
geren als producer. Zo verveelvoudigt ze de kansen 
voor de solisten om met orkest op te treden. MuCH on 
Tour brengt, het hele seizoen door, eigen producties, 
zoals het ‘Christmas Concert’ (Koninklijk Paleis), ‘Mu-
sic Chapel Prelude’, ‘Music Chapel Gala’ (Bozar), ‘MuCH 
Waterloo Festival’ & ‘Garden Party’ (Musicchapel) en 
‘Music Chapel Festival’ (Flagey). 

In 2007 schakelt de Kapel nog een versnelling hoger. 
Naar het voorbeeld van de internationale tournees van 
filharmonische orkesten, ontstaat het idee zich te wa-
gen aan het avontuur van de eerste ‘Queen Elisabeth 
Music Voyage’.  De levensvatbaarheid van een dergelijk 
project is enerzijds verzekerd door het feit dat een ork-
est aan boord de transportkosten beperkt en het com-
fort van de solisten verhoogt, maar bovenal dat het alle 
mecenassen het perspectief biedt om de Muziekkapel 
van binnenuit te beleven, met haar bevoorrechte mo-
menten achter de schermen. Iedereen die een van de 
vijf edities heeft meegemaakt en de concerten met 
orkest in Libië, Tunesië, Turkije, Kroatië, Italië, Grieken-
land, op Malta, in Granada, of nog, op Mallorca heeft 
bijgewoond, behoudt daar onvergetelijke herinnerin-
gen aan over, en behoort sindsdien tot de kern van get-
rouwen van de Muziekkapel.  

‘MuCH on Tour’ en de vele kansen voor de jonge art-
iesten om op te treden voor een publiek en met ork-
est, worden een handelsmerk waardoor de Kapel een 
plaatsje verwerft in de Top 5 van de internationale 
muzikale centers of excellence.
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Inhuldiging de Launoit-vleugel - 27.01.2015
Augustin Dumay, viool – Lorenzo Gatto, viool – Miguel da Silva,
altviool – Henry Demarquette, cello - Pavel Kolesnikov, piano
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Fase III  
Ontwikkeling van de infrastructuur: Muzikaal 
laboratorium (2015)
Muziekkapel: ‘Culturele operator’

Na de herziening van het artistieke programma in 2004 
met drie afdelingen (viool, piano en zang), de oprichting 
van een afdeling kamermuziek in 2005, onder leiding van 
het Artemis Quartet, in 2011 gevolgd door een afdeling 
cello met Gary Hoffman en tot slot in 2014 een afdeling 
altviool met Miguel Da Silva, zag de Muziekkapel zich 
genoodzaakt om haar onthaalcapaciteit te verhogen en 
te beschikken over bijkomende repetitieruimtes en een 
concertzaal voor kamermuziek.   

▪ Opening van een nieuw architecturaal gebaar

Ter afsluiting van tien jaar hernieuwing van de inhoud, 
‘Project 2004’, en na de reorganisatie van de juridische 
structuur, waardoor voortaan verse aandeelhouders het 
project kunnen komen steunen, neemt de Muziekkapel 
haar infrastructuur onder handen, daarbij de uitdaging 
aangaand om rekening te houden met het beschermde 
gebouw met site.   

Architecten Sébastien Cruyt (Synergy International) 
en Olivier Bastin (Escaut) tekenen een glazen balk, van 
nagenoeg 100 meter lang, waarvan de hoogte bewust 
lager is gehouden dan die van het historische gebouw. 
Het vormt de achtergrond van het historische gebouw, 
voorzien van een dubbele glazen wand versierd met 
honderden gedrukte pixels, die een moderne en digitale 
transcriptie zijn van de partituur Harmonies du Soir van 
Eugène Ysaÿe, als eerbetoon, en die de mythische  Kapel 
mooi tot haar recht laat komen. Het concept van licht-
spel(en) tussen de beschermde Kapel en de authentieke 
waterpartij wordt gesuggereerd door die nieuwe glazen 
balk, die de noordgevel van het historisch beschermde 
gebouw weerspiegelt. Aan de interne inrichting van 

de nieuwe vleugel, van de hand van Michèle Buchter 
(MBO), wordt even veel aandacht besteed als aan die 
van het oorspronkelijke gebouw in 1939: een perfecte 
alliantie verzekeren tussen nobele materialen, func-
tionaliteit en comfort van de artiesten en het publiek. 

▪ Multidisciplinaire opening

Tijdens hun verblijf in de Kapel bouwen de artiesten een 
netwerk op, bevorderlijk voor heel hun carrière, en het 
‘Artist Village’ biedt kansen om samen te werken aan 
tal van repertoires. Al gauw werd aldus de noodzaak 
duidelijk om het lerarenkorps aan te vullen en een voor-
bereiding van hoog niveau voor de interdisciplinaire 
kamermuziekprogramma’s te verzekeren. Het is dus 
slechts na afloop van de bouw van de de Launoit-Vleu-
gel, ingehuldigd op 27 januari 2015, dat het Muzikaal 
Laboratorium over de geschikte infrastructuur beschikt, 
waardoor die bijkomende begeleiding denkbaar wordt. 
In 2017 wordt de afdeling kamermuziek uitgebreid en 
voorzien van twee nieuwe masters in residence, Miguel 
da Silva en Jean-Claude Vanden Eynden (hijzelf alum-
nus van de lichting 1962-1965).

▪ Opening naar de minstbedeelden

Dankzij de steun van Stichting Futur 21 kan de Muziek-
kapel zich wijden aan maatschappelijke projecten, de 
‘Community Projects’, en artists in residence overtuigen 
zich in te zetten voor projecten gericht naar publieks-
groepen en plaatsen waar muziek niet vanzelfsprekend 
is. Allereerst, in het kader van een koor van kwetsbare 
kinderen, Equinox, in  2012 opgericht door Maria João 
Pires. Vervolgens, door hun passie te delen tijdens con-
certen georganiseerd in ziekenhuizen, verenigingen voor 
daklozen, vluchtelingen en binnen gevangenissen.

▪ Opening naar het publiek

Na in 2004 haar werkterrein te hebben uitgebreid door 
artiesten te selecteren vanuit alle windstreken, na co-

productieactiviteiten te hebben ontwikkeld met con-
certzalen, festivals alsook orkesten, na een seizoen 
MuCH on Tour te hebben gelanceerd door de Kapel te 
positioneren als producer van festivals extra-muros, 
wordt de Kapel dankzij de opening van de Haas-Teichen 
Concert Hall in 2015 door de overheid rechtmatig erkend 
als culturele operator en ontvangt ze in 2018 haar eerste 
programmacontract van de Federatie Wallonië-Brussel. 
Door haar deuren te hebben opengesteld voor het grote 
publiek wordt er voortaan een omvangrijke program-
matie intra-muros aangeboden. Het MuCH Music Sea-
son  (80 concerten/jaar), het MuCH Waterloo Festival  
(40 concerten/editie), de lezingencyclus in het kader van 
‘Chapel’, MuCH for School, de opnames en livestream 
MuCH on Air, hebben in een mum van tijd een nieuw 
publiek van abonnees en leden aangetrokken, die de ge-
meenschap van vrienden van de Kapel van de ‘Funding 
Galaxie’ die het project omringt, komt verrijken.

Sophie Gosselin
General Secretary & COO
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I. Music Chapel 80e verjaardag
De highlights van 2019-2020

De 3e editie van het MuCH Waterloo Festival vindt 
plaats van 12 tot 16 juni 2019 en luidt de festiviteiten in 
n.a.v. de 80e verjaardag van de Muziekkapel. Het festi-
val duurt vijf dagen en biedt meer dan 25 concerten en 
evenementen, op vijf unieke locaties in Waterloo: naast 
de Muziekkapel kan het publiek van concerten genie-
ten in de Ferme de Mont-Saint-Jean, de Sint John’s In-
ternational School, Bella Vita, en voor de eerste keer, 
de Sint-Franciscus van Assisikerk.

Een uitzonderlijke openingsavond, in aanwezi-
gheid van H.M. koningin Paola, erevoorzitster, op  
12.06.2019 aan de Muziekkapel: 

Een prestigieuze openingsavond van het festival, met 
Augustin Dumay, Lorenzo Gatto, Julien Libeer, Qua-
tuor Adorno en Orchestre Royal de Chambre de Wal-
lonie, met sommige werken op de affiche als op 12 
juli 1939 tijdens de inhuldiging van de Muziekkapel in 
aanwezigheid van koningin Elisabeth: de sonate van C. 
Franck, het kwartet opus 95 van L. van Beethoven en de 
Romance van A. Dvoràk. Met vooraf een debat over de 
uitdagingen van het project van de Muziekkapel en de 
ontwikkelingen die de instelling de komende jaren te 
wachten staat, in het kader van de Off-programmering 

van het festival.

Het vervolg van de programmering moet zeker niet 
onderdoen voor de vorige edities. De volgende vier 
orkesten en ensembles tekenen present op de diverse 
podia: Symfonieorkest Vlaanderen, Vlaams Radio 
Koor voor de Petite Messe Solennelle van G. Rossini, 
Brussels Philharmonic Brass in een concert rond be-
roemde musicals, en, tot slot, Young Belgian Strings, 
dat de artiesten in residentie begeleidt in twee concerti 
voor piano.

Tal van gerenommeerde gasten, meesters en solisten 
in residentie en associated artists, meer bepaald Ma-
rianne Croux, Gregor Sigl, Gary Hoffman, Miguel da 
Silva, Jean-Claude Vanden Eynden, Marc Grauwels, 
Marie Hallynck, Ronald Van Spaendonck, of nog Qua-
tuor Hermès en Rolston String Quartet volgen elkaar 
ook op voor een waaier aan kwaliteitsvolle concerten, 
met kamermuziek, diverse recitals, concertmarathons, 
een reeks aperitiefrecitals in Bella Vita en ook presti-
gieuze avondvullende concerten.

Het festival wordt in schoonheid afgesloten met de in-
tussen traditionele Garden Party op 16 juni, met een 
kindervoorstelling, tal van kamermuziekconcerten van 

onze artiesten en meesters in residentie, of nog een 
productie van het Equinox-koor, begeleid door Brussels 
Rock School.

Wat de randprogrammering, Fest’Off, betreft, bie-
den lezingen, rondleidingen, inleidingen door Xavier 
Falques, workshops van Jeunesses Musicales du 
Brabant Wallon en andere MuCH for School-evene-
menten het publiek de mogelijkheid om de Muziekka-
pel vanuit een andere invalshoek te bekijken. De Com-
munity-pijler, die de instelling na aan het hart ligt, zal 
hierbij zeker niet ontbreken, met samenwerkingspro-
jecten met het Equinox-koor en Convivial ASBL.

Een steeds erg gevarieerde en rijke programmering, 
samen te beleven, en waardoor de diverse publieks-
groepen - spelers en toeschouwers - een kleurrijke 80e 
verjaardag in de Muziekkapel zullen kunnen vieren!

Het ‘MuCH Waterloo Festival’ is een project bedacht 
en uitgewerkt door de Muziekkapel en wordt naast de 
structurele partners van de Kapel ondersteund door de 
Gemeente Waterloo, de Provincie Waals-Brabant en 
de Federatie Wallonië-Brussel.

I. MuCH Waterloo Festival

Derde editie!



Music Chapel 
MuCH Waterloo Festival
3rd edition
12 > 16.06.2019
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Een uitzonderlijke openingsavond, in aanwezigheid 
van H.M. koningin Paola, erevoorzitster, en van kon-
ing Albert, op 12.06.2019 in de Muziekkapel. Het fes-
tival gaat van start met een prestigieuze avond in het 
gezelschap van Augustin Dumay, Lorenzo Gatto, Julien 
Libeer, het Quartetto Adorno en het Koninklijk Kam-
erorkest van Wallonië, met een gelijkaardig  program-
ma als dat vertolkt op 12 juli 1939 tijdens de inhuldig-
ing van de Muziekkapel in aanwezigheid van koningin 
Elisabeth: de sonate van C. Franck, het kwartet opus 
95 van L. van Beethoven en de Romance van A. Dvorák

Een openingsfeest zoals in 1939

Inhuldiging 12.07.1939

Programma van het inhuldigingsconcert, 12.07.1939

Lorenzo Gatto, violin
Julien Libeer, piano 

C. Frank
Sonata in A major, for violin & piano
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegretto poco mosso

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Adorno Quartet

L. van Beethoven
String Quartet No. 11, in F minor, for quatuor & or-
chestra in F minor, op. 95
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso – Trio
Larghetto espressivo – Allegretto agitato

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Augustin Dumay, violin

A. Dvoràk
Romance in F minor, op. 11
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Het MuCH-seizoen is erin geslaagd om in enkele 
jaren een plaatsje te verwerven binnen het culturele 
landschap van Waals-Brabant en de Federatie Wal-
lonië-Brussel. Deze programmatie en het project van 
de Kapel heeft een nieuw publiek aangetrokken. Hon-
derden abonnees en duizenden melomanen maken 
vandaag deel uit van het publiek van het MuCH-seizo-
en. Het MuCH-seizoen heeft een identiteit en bovenal 
een intimiteit geschapen tussen het publiek en de arti-
esten binnen de Haas-Teichenzaal.

Het seizoen 2019-2020 is een uitzonderlijk seizoen in 
de mate dat het aansluit op de 80e verjaardag van de 
Muziekkapel die vanaf juni 2019 gedurende een jaar 
wordt gevierd. Het bestaat uit 80 concerten en mas-
terclasses en kan worden ingedeeld in diverse reeksen: 
Prestige, Guest, Associated Artists, Discovery en Lab-
oratory.

Dit verjaardagsseizoen zal meerdere residenties van 
gastmeesters onthalen:

• Eckart Runge (ex-Artemis) in kamermuziek en met de 
partner van zijn duo, Jacques Amon, in een concert van 
Beethoven tot de Beatles, Rollover Beethoven.

• Het Jerusalem Quartet in concert en in masterclass 
met de kamermusici van de Kapel.

• Pianist Piotr Anderszewski met een focus op de con-
certi van Mozart met de artists in residence tijdens een 
masterclass

• De Franse bariton Stéphane Degout, in samenwerk-
ing met De Munt, zal tevens een  masterclass in de 
Muziekkapel geven, naar aanleiding van de productie 
Pikovaya Dama van Tsjaikovski in Brussel.

Wat de Masters in residence in de Kapel betreft, zul-

len zij meermaals op het podium staan naast hun jonge 
artists in residence:

• Sophie Koch, ‘Guest Master’ van de zangafdeling, zal 
het seizoen inhuldigen rond de groep jonge zangers 
van de Kapel.  

• Gary Hoffman & Miguel da Silva zullen een concert 
geven rond Souvenir de Florence, van Tsjaikovski, naar 
aanleiding van de release van de eerste opname van 
het Rolston String Quartet, associated artists in res-
idence. Gary Hoffman zal tevens deelnemen aan een 
concert 100% Hoffman rond het Artist Diploma van 
Natania Hoffman. 

• Louis Lortie gaat de uitdaging aan om alle sonates 
van Beethoven te brengen, in vier fases gedurende het 
hele jaar 2020, met tussen elk concert, alle symfonieën 
bewerkt door Liszt en vertolkt door de jonge artiesten 
van de pianoafdeling van de Kapel. Die twee integrale 
vertolkingen zijn gepland in de Kapel evenals in Mon-
treal (Salle Bourgie) 

• Augustin Dumay, Lorenzo Gatto en jonge solisten in 
residentie zullen een concert geven ter nagedachtenis 
van Eugène Ysaÿe, waarbij het nakomelingschap en het 
erfgoed van Ysaÿe tot vandaag worden geschetst.

• Tot slot, op het einde van het seizoen, zal Jean-Claude 
Vanden Eynden een indrukwekkend recital geven met 
violiste in residentie Nancy Zhou, 1e prijs van de Stern-
wedstrijd in Shanghai in  2018.

Vermelden we ook een ‘seizoensgast’, Lorenzo Gat-
to, associated artist en docent sinds oktober  2018, 
zes maal in concert binnen het MuCH-seizoen en ti-
jdens het Music Chapel Festival van december Tribute 
to Ysaÿe. Hij zal alle sonates voor viool en piano van 
Beethoven brengen met zijn favoriete partner, Julien 

Libeer, ook associated artist van de Kapel.

We moeten ook de concerten van onze associated art-
ists, Ella Van Poucke, Katarina Van Droogenbroek, het 
Quatuor Girard, Elia Cohen, Natania Hoffman en Fabien 
Hyon vermelden. Al die concerten ‘Artist Diploma’ zu-
llen worden opgenomen en gefilmd om hun de beste 
geloofsbrieven mee te geven bij het einde van hun par-
cours binnen de Kapel.

Tot slot vermelden we de voorbereidingen die zullen 
worden gehouden voor de Koningin Elisabethwed-
strijd piano in 2020 met de concerti van Mozart op 29 
januari en tevens de grote concerti met het Belgian Na-
tional Orchestra op 2 april in St. John’s. 

En, om te eindigen, zijn er verscheidene creaties 
besteld door de Kapel, bij onze erg beroemde com-
ponist Philippe Boesmans naar aanleiding van het 
Music Chapel Festival, bij Joel Hoffman in het kad-
er van een concert 100% Hoffman en tot slot bij de 
jonge componist Harold Noben in het kader van een 
enoa-workshop.

Happy Birthday Music Chapel, een mooi seizoen aan 
allen!

Bernard de Launoit
CEO & Executive President 

II. MuCH Music Season 
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Voor zijn 10e editie brengt het Music Chapel Festival 
in Flagey hulde aan Eugène Ysaÿe, een buitengewone 
artiest die talloze Belgische muzikale initiatieven heeft 
geïnspireerd, waaronder de Muziekkapel Koningin Elis-
abeth.

Van 4 tot 7 december doet het festival eer aan de ver-
schillende facetten van deze vooraanstaande figuur, 
bijgenaamd The King of the violin, die zowel virtuoos, 
pedagoog, dirigent als componist was. Eugène Ysaÿe 
was een muzikale beroemdheid tijdens zijn leven, met 
honderden concerten in Europa en tal van tournees in 
Rusland en de Verenigde Staten op zijn actief, waar-
bij hij onthaald werd als een echte ster. Vandaag is hij 
een emblematisch figuur van de Frans-Belgische viool-
school en heeft hij wereldwijd meerdere generaties 
violisten geïnspireerd. Tijdens dit festival zullen deze 
muzikale erfgenamen hem huldigen:

Augustin Dumay, master in residence in de Kapel, 
opent het Festival met het concerto in g grote terts K. 
216 van Mozart voor wie Eugène Ysaÿe een voorlief-
de had en voor wie hij een van zijn mooiste cadensen 
geschreven heeft. 

Ter illustratie van zijn verankering in de Verenigde Stat-
en en zijn talrijke tournees in Amerika, stelt Joshua Bell 
een grote recitalavond voor ter ere van de meester.  

Het programma gebracht door Renaud Capuçon eert 
van zijn kant de meest gewaardeerde muzikale vorm 
van de componist, met name het symfonische ge-
dicht voor viool en orkest. Aldus vertolkt hij Poème 
Elégiaque van Eugène Ysaÿe en Poème d’E. Chausson, 
opgedragen aan Ysaÿe en begeleid door het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jean-
Jacques Kantorow. Een knipoog naar de Luikse roots 

van Ysaÿe…

De componist wordt tevens in de kijker gezet met het 
Brussels Philharmonic o.l.v. Stéphane

Denève in Harmonies du soir et Amitiés, vertolkt door 
de nieuwe generatie Frans-Belgische artiesten: Loren-
zo Gatto, Yossif Ivanov en het quatuor Hermès. De 
Belgische componist Philippe Boesmans brengt een 
hedendaagse weerspiegeling van die werken in een 
wereldcreatie ter ere van Ysaÿe, voor viool en orkest.

Met niet minder dan drie concerten per dag onthult 
het festivalprogramma tevens de bewondering die zijn 
tijdgenoten voor Eugène Ysaÿe hadden, alsook zijn fa-
voriete werken en de werken die hij vereerde. Uit tal 
van opgedragen werken blijken zijn diverse vriend-
schappen: La Muse et le Poète van Saint-Saëns vaak ge-
speeld met Pablo Casals, Amitiés, het trio Chimay (be-
werking van de sonate voor 2 violen) geïnspireerd op 
koningin Elisabeth, de 6 sonates voor viool solo opge-
dragen aan zijn tijdgenoten en vertolkt op het einde 
van het festival door de jonge Canadese violist Kerson 
Leong.

Het ensemble Métamorphoses en het Octopuskoor 
spelen een van de favoriete vocale werken van Ysaÿe, 
het Requiem van Fauré met de jonge bariton Leon Ko-
savic en de Belgische sopraan Julie Gebhart onder leid-
ing van Raphaël Feye. Brussels Philharmonic vertolkt 
tevens de Bolero van Ravel, die Ysaÿe in het bijzonder 
bewonderde. 

En vermits het festival hulde brengt aan een een fer-
vent levensgenieter en muziekliefhebber, zijn grote 
artiesten zoals Miguel da Silva, Philippe Graffin, Elina 
Buksha, Vladyslava Luchenko, Pavel Kolesnikov,  Jane 
Cho en de artists in residence van de Kapel van de 

partij in kamermuziekprogramma’s die Eugène Ysaÿe 
na aan het hart lagen.

Wat het Off-festival betreft, organiseert het festival 
tal van ontmoetingen en live talks rond Eugène Ysaÿe: 
zijn leven, door Marie Cornaz, zijn werk, door Xavier 
Falques, en zijn esthetische omgeving. 

Het is ook de uitgelezen kans om in avant-première de 
documentaire roadmovie over Eugène Ysaÿe te ont-
dekken, gezien door de ogen van zijn achterkleinzo-
on, Marc Ysaÿe, de beroemde rocker van de Belgische 
muziekscene. 

Het ‘Salon van Eugène’ verzamelt van zijn kant de 
jonge artiesten op informele wijze rond een glas en een 
piano, voor ontspannen muzikale avonden, zoals in de 
tijd van Ysaÿe.

In dit jaar van de 80e verjaardag van de Muziekkapel 
zou het Music Chapel Festival ‘Tribute to Ysaÿe’ zich 
zowel moeten richten op de doorwinterde muzieklief-
hebber als op het grote publiek dankzij het rijke aanbod 
van de programmatie die de emblematische muzikale 
persoonlijkheid die Eugène Ysaÿe heel zijn leven was, 
kenmerkt.

Anne-Lise Parotte
Artistic Director

Tribute to E. Ysaÿe
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Het traditionele Galaconcert van de Muziekkapel vindt 
plaats op 13 maart 2020 in Bozar. Het sluit het jubile-
umjaar af n.a.v. de 80e verjaardag van de Muziekkapel, 
dat in juni 2019 van start is gegaan, in het gezelschap 
van al haar supporters en vrienden.  

Dit concert heeft wel een heel bijzonder karakter, door 
de aanwezigheid van de erevoorzitster van de Muz-
iekkapel, koningin Paola, en uiteraard koning Albert, 
die de ontwikkeling en de uitstraling van de instelling 
sinds 2004 actief begeleiden. De betrokkenheid van 
koningin Paola, alsook haar erevoorzitterschap sinds 
2009, vormen een steun van onschatbare waarde en 
een blijk van aanmoediging voor de Muziekkapel, haar 
jonge artiesten in residentie, meesters en docentenko-
rps, zonder haar toegewijde en enthousiaste team te 
vergeten.    

Voor dit uitzonderlijke slotconcert van 13 maart 2020 
voor de 80e verjaardag tekenen meesters en jonge 
solisten in residentie present, alsook het Belgian Na-
tional Orchestra, trouwe partner van de Muziekkapel, 
eveneens opgericht eind jaren 30 van de vorige eeuw, 
onder leiding van de Amerikaanse gastdirigent James 
Feddeck.

IV. Gala Concert 2020

Galaconcert Muziekkapel 2019
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II. Tribute to E. Ysaÿe
80e verjaardag 
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I. Een cd-boxproject bij 
Outhere
Het Ysaÿe-project bestaat allereerst uit een opname 
van een reeks van vijf cd’s bij het label Outhere, in 
samenwerking met het Koninklijk Filharmonisch Ork-
est van Luik en Brussels Philharmonic. Tal van artists 
en masters in residence van de Muziekkapel, alsook 
associated artists werkten samen aan dit opnamepro-
ject, waarin het werk van Ysaÿe centraal staat, alsook 
dat van componisten die hem na aan het hart lagen 
(Debussy, Fauré, Franck, Saint-Saëns, …) en verschei-
dene onuitgegeven werken van Ysaÿe, onlangs terug-
gevonden, waaronder zijn concerti. 

Length Orchestra Conductor Soloists

CD1 OPRL     

Ysaÿe, Violin concerto in D – 1st mvt 18’ OPRL J.-J. Kantorow N. Boriso-Glebsky

Ysaÿe, Violin concerto  in E – 1st mvt 20’ OPRL J.-J. Kantorow Y. Ivanov

Ysaÿe, Poème élégiaque 12’ OPRL F.X. Roth T. Papavrami

Ysaÿe, Etude en forme de Valse 8’50 OPRL C. Arming M. Milstein

CD2 Bruphi     

Ysaÿe, Amitié 17’ Bruphi S. Denève L. Gatto & Y. Ivanov 

Ysaÿe,  Harmonies du soir 14’ Bruphi S. Denève Quatuor  Hermes

Chausson, Poème 17’ Bruphi S. Denève R. Capucon

Ysaÿe, Méditation 12’ Bruphi S. Denève G. Hoffman

CD3     

Ysaÿe, Trio “Le Chimay” 20’   E. Buksha, H. Desaint 
& A. Siranossian

Franck,  Violin Sonata 30’ L. Gatto & J. Libeer

Lekeu, Violin Sonata 31’   L. Louis & K. Leong

CD4     

Debussy, String quartet N°1 op.10 24’   A. Dumay, S. Roussef, 
M. da Silva & H. Demarquette

Lekeu, Piano quartet 23’   K. Leong, M. da Silva, 
L. Lortie & C.J. Lee

Ysaÿe, Légende Norvégienne 10’   A. Dumay & J. Fournel

Ysaÿe, Rêve d’enfant, op.14 4’30 A. Dumay & J. Fournel

CD5     

Ysaÿe, Sonate à deux violons 29’ V. Luchenko & J. Cho

Ysaÿe, Trio « Le Londres » , I : Poco Maestoso, 
Allegro Moderato ma Ristenuto, …

13’   M. da Silva, V. Luchenko 
& J. Cho 

Chausson, Concert 40’   E. Buksha, P. Kolesnikov &
Quatuor Hermes



Nikita Boriso-Glebsky & Oprl, under the direction of J.J. Kantorow,  
recording the Concerto in D, June 2019, Salle Philharmonique de Liège
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De eeuw van de virtuositeit  

De 19e eeuw is bij uitstek de eeuw van de ‘virtuoze 
componisten’; de eeuw van de Chopins en de Liszts, 
van de Paganini’s en de Vieuxtemps; van die musici van 
wie de meesterwerken nog steeds boven het reper-
toire zweven.

Eugène Ysaÿe (1856-1931), een leerling van Vieux-
temps en Wieniawski, is een kind van die eeuw, een 
erfgenaam van twee van de grootste vertegenwoor-
digers van die ‘virtuoze componisten’. Het is dan ook 
geen verrassing dat de jonge muzikant al heel vroeg 
de strijkstok inruilt voor de veer. Zijn eerste werken, 
gecomponeerd op het einde van de jaren 1870 toen 
de jongeman ongeveer twintig jaar was, tonen ons al 
zijn temperament en zijn kracht. Lyrisch, technisch en 
bruisend van spontaniteit, bewijzen ze de brio van deze 
jonge ‘Rastignac’.

In dit verband is Légende norvégienne een duideli-
jk voorbeeld. Afgewerkt op 28 april 1882 in Bergen 
(Noorwegen), zal het twee dagen later worden opgevo-
erd in diezelfde stad. Légende Norvégienne is echter 

II. De onuitgegeven concerto’s van Eugène Ysaÿe

‘Ik heb met oneindig veel plezier alles gelezen met 
betrekking tot jouw concerto en ik kom tot het besluit dat 
jij helemaal gelijk hebt. 
Volg je eigen ideeën, onderwerp je aan niemand als het 
gaat om componeren.
Als je iemands oordeel wil, vraag het dan iemand die 
bovenaan op de ladder staat, nooit aan iemand die 
onderaan staat.’

Brief van Nicolas Ysaÿe aan Eugène Ysaÿe, 10 december 1880(1)
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een werk van geringe omvang van het type rapsodie 
dat Eugène een grote vrijheid gaf op het vlak van vorm 
en structuur. Die vrijheid zal hij niet meer terugvinden 
in het concerto, dat meer afgelijnd is.

Tussen Parijs en Berlijn

Het concerto is een genre waarvan elke goede virtuoos 
het aan zichzelf verplicht is om het te beheersen en bij-
gevolg richt Eugène zich al heel vroeg op de compositie 
ervan. Hij doet vijf pogingen maar over geen enkele is 
hij tevreden genoeg om de partituur uit te geven. Uit 
die verschillende pogingen zijn de eerste twee onuitge-
geven composities (Concerto in d en Concerto in e) ont-
sproten, die de Muziekkapel Koningin Elisabeth en het 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik terug tot leven 
hebben kunnen wekken via een onuitgegeven opname.

Zoals blijkt uit bovenstaand citaat uit een brief werkt Eu-
gène aan zijn concerto’s van eind jaren 1870 en hij zal 
ze de rest van zijn leven herwerken. Niettemin zal een 
groot deel van zijn werk voltooid zijn in 1886, het jaar 
waarin hij zijn functie aan het Conservatorium van Brus-
sel aanvaardt. Die periode waarin hij concerto’s com-
poneert, is ook voor Eugène een periode van vorming 
en ontwikkeling.

Na studies bij Massart in Luik en Wieniawski in Brus-
sel, vestigt Eugène zich in Parijs om in de leer te gaan 
bij Vieuxtemps (1876-79). Tijdens die periode slaagt hij 
erin om opgemerkt te worden door enkele waarnemers 
zoals Saint-Saëns(2) en Anton Rubinstein. Eens Vieux-

temps naar Algerije is vertrokken, voegt Eugène zich bij 
het orkest van het Kursaal in Oostende en daarna, op 
vraag van Benjamin Bilse, directeur van het naar hem 
genoemde Berlijnse orkest, accepteert hij de rol van 
eerste viool en vertrekt hij naar Berlijn(3).

Net als in Parijs, gaat zijn aanwezigheid niet onopge-
merkt voorbij en heel snel beginnen de concerten zich 
op te stapelen. Zoals in 1882, wanneer hij erin slaagt om 
vrijaf te krijgen bij het orkest om met de pianist Anton 
Rubinstein op tournee te gaan in Rusland en Scandina-
vië. Deze ervaring tekent de jongeman die, na geproefd 
te hebben van het reizen en de glorie, niet meer terug 
wil naar het orkest, maar ervan droomt om Europa te 
veroveren.

Het is dan ook logisch dat hij terugkeert naar Parijs, 
in het hart van de symbolistische stad waar de Franse 
Wagneriaanse jeugd begeleid door César Franck zoe-
kt naar alternatieven voor de oude, populaire muziek. 
Onder leiding van ‘Vader Franck’ en door het contact 
met Fauré, zullen Ysaÿe, d’Indy, Duparc en anderen een 
persoonlijke taal kunnen ontwikkelen, een eigen esthe-
tiek.

De concerto’s van Ysaÿe

Op die manier komt de jonge Eugène terecht in een 
draaikolk van stijlen, genres en talen. Of het nu gaat 
om de muziek van zijn vioolleraars, van de Duitse 
werken van bij Bilse of van die van Wagner, Franck en 
de symbolisten, Eugène luistert, leest, speelt en com-

poneert in een poging te synthetiseren en zichzelf te 
ontdekken… 

Terwijl hij de ‘petite forme’ niet verwaarloost, blijft 
hij ook keihard werken aan zijn concerto’s. Overigens, 
een brief van zijn vader Nicolas, geschreven tijdens de 
Russische tournee van 1882, meldt ons dat Eugène 
het plan heeft om, in de volgende weken, een van zijn 
concerto’s door een orkest te laten uitvoeren(4). Enkele 
maanden later schrijft hij aan zijn vriend Théodore Lin-
denlaub: ‘Met betrekking tot jouw vriend [..] hij vol-
tooit op dit moment het eerste deel van een concer-
to dat hij was begonnen in de trein en hij heeft al het 
geraamte klaar van een Andante Intermezzo […](5). Eu-
gène concentreert zich aldus op het componeren van 
zijn werken, maar hij probeert ze tegelijkertijd te laten 
uitvoeren. 

Het Concerto in d lijkt trouwens in die logica te passen, 
vermits de enige bewaard gebleven bron (in de bibli-
otheek van de Juilliard School of Music in New York) 
de versie is van een kopiist uit Dresden uit 1884. Dat 
lijkt erop te wijzen dat Eugène het materiaal had lat-
en klaarmaken, waarschijnlijk met als doel om eraan te 
werken met een orkest. 

Dat werk, afgerond in 1884, biedt ons al een andere 
kijk op de muzikale momentopnames gespeeld tijdens 
concerten. Het lijkt niet te kunnen kiezen tussen het 
lyrische heroïsme van Vieuxtemps en de kracht van 
Wagner; tussen de traditionele structuur van het con-
certo en de compositie rond een terugkerend thema, 

1.  Nicolas Ysaÿe aan Eugène Ysaÿe, op 10 december 1880, Koninklijke Bibliotheek van België - Mus. Mus 159-3
2.  Camille Saint-Saëns en Eugène zullen trouwens in de zomer van 1879 samen optreden in het Casino van Spa. [Grand Concert, programme], Spa, Fonds Albin Body
3. In mei 1882 beslissen de muzikanten van het orkest die ontevreden zijn over de werkomstandigheden om zich af te scheiden en zich te organiseren in een muziekvereniging, die zal uitgroeien  
 tot de beroemde Berliner Philharmoniker.
4. Nicolas Ysaÿe aan Eugène Ysaÿe, op 8 november 1882, Koninklijke Bibliotheek van België - Mus. Mus 159 (I-20)
5. Eugène Ysaÿe aan Théodore Lindenlaub, op 13 februari 1883, Archieven van het Koninklijk Paleis van België – APR (II/1858-85/6).  
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bijna obsessioneel. Er ontwikkelt zich, van het ene 
op het andere moment, een sombere vitaliteit aang-
escherpt door de bijna diabolische techniciteit van de 
viool, vervolgens vervangen door de zachtheid van een 
melancholische frase. 

Het Concerto en e(6) is op zijn beurt uitgewerkt in een 
fijnere schriftuur, minder agressief, maar niettemin vir-
tuoos. Eugène lijkt ook een bijzondere aandacht te best-
eden aan dit werk waarop hij terugkomt bij verschillen-
de gelegenheden en zelfs in zijn laatste jaren. Het werk 
zoals het op de cd zal staan, is de ‘definitieve’ versie 
uit 1885-86 in Parijs. Voor die versie componeert Ysaÿe 
een groot stuk van het werk opnieuw en daarin ontwik-
kelt hij de architectuur. In veel opzichten is dit werk 
geïnspireerd op het Concerto voor viool in e-mineur van 
Mendelssohn, dat voorkomt in het repertorium van Eu-
gène en waarmee hij grote successen boekte in Europa. 
Terwijl de invloed van de Berlijnse meester zich zonder 
enige twijfel onderscheidt in de grote lijnen, is het ook 
mogelijk om er Vieuxtemps, Franck of nog, bij moment-
en, Schumann in te horen. Als je het van een nobel-
ere kant bekijkt, verbergt zich achter dit concerto een 
werk dat ons alle talenten toont van een componist die 
op zoek is naar zichzelf en die probeert zich te doen 
gelden. Voorgesteld aan het Scandinavische publiek in 
1886(7), wordt het concerto in e onder de lof bedolven 
door de pers, die er een briljant en virtuoos rapsodisch 
werk in herkent. 

Ondanks dat succes zal Eugène dit werk niet publiceren 
en zal hij zich concentreren op andere projecten. Het 
handelsmerk van dit parcours is echter fundament-

6. In tegenstelling tot het Concerto in d, bestaan er voor dit concerto meer dere bronnen, die bewaard zijn in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en in het Koninklijk Conservatorium van Luik. 
7. Het eerste deel van het concerto werd gespeeld in Stockholm op 14 februari 1886 in zijn beperkte versie voor viool en piano. Eugène speelde viool, zijn broer Théophile piano.

Christia Hudziy, piano – Alexandra Cooreman, viool – Augustin Dumay, viool

eel om de persoon van Ysaÿe te begrijpen, want het 
typeert hem als een jonge artiest die aan het compo-
neren dezelfde uitmuntendheid koppelt als aan zijn 
vioolspel. Want, hoewel het nog gaat om werken van 
een jongeling, typeren die concerto’s al het talent van 
dat vioolgenie dat op het toppunt van zijn kunnen zijn 

zes sonaten zal componeren, die door sommigen be-
schouwd worden als het ‘Nieuwe Testament van de 
viool’.

Xavier Falques
Musicoloog 



III. Een documentaire roadmovie 
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De zoektocht van de achterkleinzoon van Eugène Ysaÿe 
naar zijn overgrootvader

Een documentaire roadmovie geproduceerd door  
Alizée Productions

De ochtend van 13 mei 1931 verneemt de wereld de 
dood van Eugène Ysaÿe, die ’s nachts is overleden. Bel-
gië staat op zijn kop. Het land heeft zopas zijn bero-
emdste culturele ambassadeur verloren. Zijn lichaam 
wordt drie dagen opgebaard in een mortuarium en vijf 
dagen na zijn dood, op 17 mei, krijgt Ysaÿe een staats-
begrafenis. A Star Is Dead. Minder dan honderd jaar 
later is de naam Eugène Ysaÿe echter verdwenen uit 
het collectieve geheugen.

Kinderdroom is een roadmovie in het spoor van de 
beroemdste Belgische violist om hem te laten heront-
dekken door het hedendaagse publiek. Om te doen be-
grijpen hoezeer Eugène Ysaÿe in heel Europa en de Ve-
renigde Staten werd erkend als virtuoos. Bijgenaamd 
de ‘Koning van de viool’, een echte ster in zijn tijd, 
speelde Eugène Ysaÿe een cruciale rol in het ontstaan 
van de avant-gardistische muziek in het begin van de 
20e eeuw. Op het hoogtepunt van zijn roem werd hij 
vooral beschouwd als een groot violist, een virtuoos, 
maar hij was minstens evengoed als componist. De 
vertolker heeft de wereld veroverd tijdens zijn leven, 
de componist zal de geschiedenis van de kamermuziek 
hebben gekleurd.

De film speelt zich af op de route gevolgd door de 
achterkleinzoon van Eugène, Marc Ysaÿe. De schaduw 
van de geniale voorouder heeft altijd boven de familie 
Ysaÿe gezweefd, zijn beeld is altijd abstract gebleven 
voor zijn nakomelingen en zou, na verloop van tijd, 
verloren kunnen gaan in de genealogische kronkelwe-

gen van de Ysaÿes. Marc, op de drempel van het laat-
ste kwart van zijn leven, wil vandaag de icoon van zijn 
familie afstoffen. De documentaire Kinderdroom is het 
verhaal van een achterkleinzoon die op zoek gaat naar 
zijn overgrootvader met als doel hem te leren kennen, 
zowel voor zichzelf als voor zijn familie tot de meest 
recente generaties. Die zoektocht, die zal leiden tot 
ontmoetingen met specialisten, musicologen en inter-
nationale historici, zal voor Marc misschien ook een 
manier zijn om te begrijpen waarom hijzelf zijn leven 
heeft gewijd aan de muziek. Zou zijn voorvader, de 
geweldige avant-gardist, hem indirect hebben beïnv-
loed?

Marc, een rocker sinds de jaren 70, is vandaag nog 
tegelijkertijd zanger en drummer van de Belgische band 
Machiavel, die zijn moment van glorie kende tijdens de 
bloeitijd van de progressieve rock van de seventies. 
Hij vervolgde zijn muzikale parcours bij de Belgische 
openbare omroep waar hij in 1988 begon met het ra-
dioprogramma De Klassiekers van Marc Ysaÿe, dat een 
ware cultstatus zou verwerven. Meer dan dertig jaar 
lang presenteerde hij dat programma op zondagocht-
end. Elke week vertelde hij ons gedurende drie uur de 
geschiedenis van de rockmuziek en dompelde hij ons 
onder in de coulissen en de achtergronden van de titels 
ruwweg uitgebracht tussen 1965 en 1980. Van Luik tot 
New York via Cincinnati, Berlijn, Londen en Parijs, de 
hartstochtelijke reis van Marc Ysaÿe in de voetsporen 
van zijn voorvader zal doordrenkt zijn van de geest van 
Eugène en de persoonlijkheid van Marc. De ontmoet-
ing tussen de romantische voorouder en zijn rockende 
nakomeling. 

Marc zal vertellen over het familiale erfgoed van zijn 
overgrootvader, het belang dat hij hecht aan de muz-

iek, de rock die een centrale plaats inneemt in zijn lev-
en, het avontuur Machiavel, de oprichting van Classic 
21, zijn kijk op beroemdheid, … Dit alles besprenkeld 
met 1001 anekdotes uit de geschiedenis van de rock.

De film zal gebaseerd zijn op de bestaande documen-
tatie die het onderwerp zal zijn van een volwaardige 
geluids- en grafische behandeling: de brieven die Ysaÿe 
aan zijn vrouw schreef tijdens de ongeveer dertig jaar 
dat hij op pad was voor zijn veelvuldige reizen en tourn-
ees in het buitenland, een honderdtal gehandtekende 
manuscripten, een duizendtal afgedrukte partituren, 
78 toerenplaten, getuigenissen van Debussy, Chaus-
son, Saint-Saëns, Fauré ,…  Naast een rijke, iconograf-
ische documentatie is er ook de directe weerspiegeling 
van een tijdperk (krantenknipsels, programma’s van 
concerten, foto’s en films). Kinderdroom is tegelijkerti-
jd een portret van Eugène Ysaÿe, maar ook het verhaal 
van Marc die op weg ging om hem op te zoeken. Een 
film die ons de vrijheid geeft om het klassieke muz-
iekuniversum te confronteren met dat van de rock. Dat 
lijkt gedurfd, maar dit avontuur zal ons toelaten om te 
begrijpen dat een muzikale creatie, in welke vorm dan 
ook, altijd afhankelijk is van haar verleden en terzelf-
dertijd, op een of andere manier, toekomstige creaties 
zal beïnvloeden.

Ysaÿe, van Eugène tot Marc, in de hoop aanleiding te 
geven tot nieuwe kinderdromen…

Marc Temmerman
Regisseur 

Private Preview @Music Chapel: Dec 2019 
& Preview @Flagey: Music Chapel Festival Tribute 
to Ysaÿe, Dec 2019
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De Muziekkapel geeft in het midden van dit jaar het 
startsein van de festiviteiten rond haar 80e verjaard-
ag. Sinds haar inhuldiging, op 12 juli 1939, heeft de 
Kapel zichzelf omschreven als een muzikaal center of 
excellence, met als bijzonderheid de residentie van art-
iesten op haar site. 

Van 1939 tot 2004 ontving de Kapel 8 tot 12 jonge tal-
enten in residentie voor perioden van drie jaar.  

Sinds 2004 heeft ze een nieuw, toegankelijker en flex-
ibeler programma van uitmuntendheid opgezet, geri-
cht naar tientallen jonge musici uit alle windstreken. Al 
snel barstte de onthaal- en werkinfrastructuur dan ook 
uit haar voegen.

Tien jaar later, op 27 januari 2015 werd aldus een nieuw 
gebouw, de de Launoit-vleugel, ingehuldigd door kon-
ingin Paola.    

Dankzij die nieuwe configuratie, waardoor meer jonge 
artists in residence langer of bij tussenpozen kunnen 
worden verwelkomd, nam het artistieke project van de 
Kapel een ongezien hoge vlucht, met jaarlijks 60 tot 80 
artists in residence.   

Bovendien heeft de Muziekkapel concertactiviteit-

en kunnen ontwikkelen, elk seizoen geliefd door een 
publiek van tienduizenden mensen en erkend door alle 
overheidsniveaus. 

Nagenoeg vijf jaar na deze historische evolutie uitgevo-
erd door de Kapel, steekt de noodzaak naar nieuwe uit-
breidingen opnieuw de kop op, rond twee verschillen-
de en aanvullende projecten: 

• Op haar historische site in Waterloo is een uitbreiding 
van de woon- en repetitieruimtes een noodzaak ge-
worden door het succes van het artistieke programma 
geconsolideerd sinds 2015, de verveelvoudiging van de 
beoogde projecten door de jonge artiesten en, tot slot, 
de wens van de Kapel om orkestrale ensembles en cre-
atieprojecten te kunnen binnenhalen op haar campus. 
Dit uit paviljoenen bestaande project is uitgewerkt 
door het bureau Synergy (Sébastien Cruyt), een van 
de twee bureaus die de uitbreiding van 2015 op zich 
namen.  

• Op de site van het terrein van Berlaymont zet de ge-
meente Waterloo, met het advies van de Muziekkapel 
en de steun van In BW (Intercommunale van Waals-Bra-
bant), een groot artistiek infrastructuurproject op, met 
een zaal voor podiumkunsten met 600 tot 1.000 zitjes.

De oprichting door de Kapel van een uit paviljoenen 
bestaande residentie en laboratorium wordt voorzien 
over een termijn van twee tot drie jaar (2021-2022). 

De oprichting van een nieuwe concertzaal zou over een 
langere termijn plaatsvinden, tegen 2024-2025.

Het is wel degelijk de wens van de leidinggevenden van 
de Muziekkapel om een infrastructuur uit te bouwen 
die oog heeft voor de identiteit van het project en zijn 
historische site en die de instelling bovendien in staat 
stelt om een artistiek programma van het hoogste 
niveau aan te bieden waardoor ze zich wereldwijd in 
de voorhoede van de muzikale centers of excellence 
plaatst.

Bernard de Launoit
CEO & Executive President

III. De toekomst van de Muziekkapel

I. De Paviljoenen van de Kapel

Uitbreiding van de residentie en van het laboratorium
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II. Uitbreiding van de campus

De Kapel Vandaag: emblematisch 
Zoals koningin Elisabeth het had gewild, ‘Een parel in het 
midden van het groen’:

De Muziekkapel is een muzikaal center of excellence 
dat musici begeleidt bij het begin van hun loopbaan. 
Haar infrastructuur huisvest jonge artists in residence 
om er een opleiding van hoog niveau te volgen en hen 
voor te bereiden op het podium. Die campusactiviteiten 
verlopen gelijktijdig met een concertprogramma en het 
onthaal van diverse publieksgroepen binnen de Kapel.  

Het gebouw uit 1939 ontworpen door Yvan Renchon is 
uitgegroeid tot een icoon, dat veel verder reikt dan zijn 
architecturale kwaliteiten. Zijn beeld weerspiegelt het 
prestige van de instelling en de muziek in het bijzonder. 
Dit historische gebouw is sinds 1994 beschermd en is 
een symbool van uitmuntendheid.  

De uitbreiding van de Kapel in 2015, de de Launoit-vleu-
gel, heeft een aanvullende tool aangereikt en is af-
gestemd op het oorspronkelijke gebouw. Dankzij de uit-
breiding kunnen musici in optimalere omstandigheden 
werken en kan deze magische plek terzelfder tijd 
worden opengetrokken naar de buitenwereld door de 
oprichting van een concertseizoen (MuCH) en diverse 
activiteiten. De uitbreiding is opgevat als een achter-
grond voor het gebouw uit 1939. De grote glazen galerij 
speelt met de weerspiegeling van de natuur en het lev-
en dat zich afspeelt achter de schermen. Het ontwerp is 
sober, horizontaal en strikt evenredig als een abstracte 
monoliet. De referentie die ons had bezield tijdens het 
ontwerp was puur en enigmatisch, zoals de monoliet 
van  ‘2001 A Space Odyssey’. De glazen gevel is een dub-
bele gladde huid. Hij vormt een eerbetoon aan Eugène 

Ysaÿe, door met pixels zijn partituur Harmoniesdu soir 
te laten uitkomen. Hij transponeert de ritmevariaties ei-
gen aan de muziek en haar schriftuur in de transcriptie 
van de zeefdruk en modules van de gevel.

De Kapel Morgen
‘Naar de historische Kapel kijken’

Steunend op het succes van haar artistieke program-
ma ontwikkeld sinds 2015 en haar almaar groeiende 
naamsbekendheid, ziet de Muziekkapel zich vandaag 
genoodzaakt om de ontwikkeling van haar campus te 
verlengen. Op een naburig terrein van 1,3 ha wenst ze 
haar residentie- en werkruimtes uit te breiden. Ze stelt 
een alternatief voor in de typologie, in de vorm van drie 
paviljoenen die 4 tot 8 musici kunnen onthalen in het 
groen en een repetitieruimte die diverse projecttypes 
kan opvangen, tot het grote symfonische orkest. Al die 
paviljoenen bieden uitzicht op de Kapel. De pui op de as 
van de centrale gang van de Kapel vormt het focale punt 
van de compositie.    

Achter het park

De paviljoenen bevinden zich ‘in het midden van het 
groen’, achter het park. Ze zijn gericht naar de Kapel 
maar treden niet in conflict met het oorspronkelijke 
ontwerp van het park. Ze blijven op een afstand zorg-
vuldig geordend in een dichte plantenstrook. De natuur 
vormt de gevel van de paviljoenen. Wat de uitbreiding 
van 2015 betreft, speelt de natuur op de achtergrond 
mee, ze komt terug door te spelen met de weerspiege-
lingen van de gevel. Voor de nieuwe paviljoenen treedt 
de natuur op de voorgrond. Het ritme van de weer-
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spiegelingen moet de horizontale plantenstrook op sub-
tiele wijze benadrukken.  

Grens met de boomgaard

Buiten de dichtbeboste ruimte bevindt zich ‘de koolst-
ofput’, die de paviljoenen en de repetitiezaal bewoont. 
Er wordt een boomgaard geplant in de geest van een 
eetbaar woud. De keuze van de soorten en de beplant-
ing zal het voorwerp uitmaken van een nog niet vastge-
legde opdracht.

De ruime repetitiezaal

De algemene compositie is horizontaal. De natuur is laag 
en de gebouwen gelijkvloers. De nieuwe ruime repeti-
tiezaal biedt een plateau van 20x20m aan. Dat is ruim-
schoots voldoende voor de opstelling en repetitie van 
grote orkestrale producties, zelfs van operaproducties. 
Het bevat dus een groter volume. Dat volume wordt op 
het laagste punt van de site geplaatst. Het past bij de 
aard van de site en het gezochte horizontalisme.

De Koolstofput

Zoals onderhout bestaat de plantenstrook uit lage en 
middelhoge planten. Die vegetatie is samengesteld uit 
inheemse soorten met een mix van groen blijvende 
en eenjarige planten. Ze is dicht. Het gaat allemaal om 
planten die als kenmerk hebben dat ze een maximum 
aan CO2 uit de lucht halen. Het vormt de koolstofput 
van het project.

De paviljoenen kijken allemaal uit naar de Kapel. De 
grote meerderheid van die ruimte vraagt geen onder-
houd. De grond en de humus vernieuwen zichzelf op 
natuurlijke wijze.

De open plekken

In het midden van dat onderhout worden open plekken 
voorzien. Ze komen overeen met de toegangswegen 
en de ruimtes nabij de paviljoenen. Ze strekken zich uit 
vóór de leef- en werkruimtes. Die zones worden geïden-
tificeerd met een harde grondbedekking. De open ple-

kken volgen de plannen van de paviljoenen, ze zijn naar 
de Kapel gericht. Ze laten het licht binnen. De open pl-
ekken zullen zich subtiel kenmerken op de achtergrond 
van de filter gevormd door de stammen van de hoog-
stammen van het oorspronkelijke park van de Kapel.

Hagen

Elke weg en elke open plek worden afgezoomd met 
hagen. Die versterken de grens van die ademplekken 
in het onderhout. Ze houden de beplanting samen en 
structureren die. Ze verzekeren een belangrijke lichtin-
val voor de leef- en werkruimtes.

Alles gericht naar de Kapel

De dichte zone van de Koolstofput verleent intimite-
it en afstand tussen de paviljoenen. De open plekken 
verbinden ze met de Kapel. Elke haag staat op één lijn 
met een denkbeeldige straal met als centrum de pui 
van de Kapel. 
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Aanleg
3 paviljoenen 
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Repetitie zaal
Ong. 800 m² 

Brede opening op het woud
Met zicht op de Kapel

De repetitiezaal

Het programma draait exclusief rond een grote ruimte. 
Het gaat om een repetitiezaal die een groot symfo-
nisch orkest kan ontvangen en waarin operaproducties 
kunnen worden gerepeteerd. Naast de repetitiezaal is 
er een cafetaria voorzien voor de musici. Die komt uit 
op de werkzaal zoals in het beschermde gebouw, waar 
een eetkamer grenst aan het Salon van de Koningin 
en kan worden opengezet. Voor het overige is er een 
kleine regiekamer, een berging en drie kleedkamers. 
Rond de zaal is er toegang mogelijk voor opleggers. 
De repetitiezaal is rechtstreeks gericht naar de gang 
van de oude Kapel: de as die de concertzaal van de 
Kapel, het historische gebouw en het beeldhouwwerk 
in de waterpartij met elkaar verbinden. Een raam in de 
repetitiezaal brengt de Kapel nauwkeurig in beeld. 



33



34

espace commun

salle de répétition
plus haute

mouvement de toiture
récupération des eaux de pluie

végétation
palissée

chambres

nord
-

musique répétition

sud
-

espace commun

0          2         4                           10.m

Paviljoen Quartet
4 kamers 

1 repetitie ruimte
242 m²

De paviljoenen

De paviljoenen hebben een woonfunctie. Er zijn vier 
kamers die elk een kwartvleugelpiano kan herbergen. 
In groepjes van vier tot acht, beschikken de resident-
en over een comfortabele gemeenschappelijke lee-
fruimte. Een gang doet dienst als akoestische sas, die 
uitkomt op een gemeenschappelijke repetitiestudio. 
Die studio is dubbel zo groot als de twee bestaande 
repetitiestudio’s van de de Launoit-vleugel. Het dak 
van het paviljoen volgt de functie en verheft zich boven 
de gemeenschappelijke ruimte en bovenal boven de 
repetitiezaal. 

Paviljoen Quartet
Volumetrie

Schema beheer 
van het regen
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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

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

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

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

American Friends of  
Queen Elisabeth Music Chapel 
In collaboration with King Baudouin Foundation  
United States
Georges Ugeux, Chairman
Elizabeth Moran

Canadian Friends of  
Queen Elisabeth Music Chapel 
In collaboration with King Baudouin Foundation 
Canada

Queen Elisabeth Music Chapel, 
public utility foundation 
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Board of Directors 
Bernard de Launoit, Chairman & CEO
Johan Beerlandt
Bernard Boon Falleur
Pierre Boucher
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
Jeanine Windey

Board of Directors
Bernard de Launoit, President
Sophie Gosselin, Vice-President
Simone Susskind
Martine Jonet
Arnaud Jansen
Arnaud Grémont

Executive committee
Bernard de Launoit, President
Laurence Godfraind, Managing Director
Sylvia Goldschmidt, Board member
Philippe de Buck van Overstraeten, Board member
Sophie Gosselin
Quentin Bogaerts

Music Chapel,  
social-purpose corporation 

Cercle Chapel, asbl

Equinox, 
chorale d’enfants asbl
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Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Masters in Residence
Artemis Quartet, chamber music
Miguel da Silva, viola & chamber music
Augustin Dumay, violin
Gary Hoffman, cello
Sophie Koch, Guest master - voice 
Louis Lortie, piano
José van Dam, voice
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, coach
Philip Richardson, répétiteur
Federico Tibone, piano accompanist
Julie Delbart, piano accompanist
Marie Datcharry, piano accompanist
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
Yannick van Alphen, pilates
Paul Chevalier, french teacher
Yung Gascard, sport

Center of excellence for artistic training
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Library
Xavier Falques, Musicologist
Jacqueline Buzin, Volunteer
Catherine Deprêtre, Volunteer
Martine De Theux, Volunteer
Pierre Soethoudt, Volunteer

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 & Cercle Chapel

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

Logistics Department
Alain Canivet, Logistic
Muriel Duyck, Piano Maintenance
Auguste Semanzi, Stage Manager
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff
Karine Vilain, Logistic & Housing

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, Production Assistant & Artist Village

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
Jorge Varela, Volunteer Assistant
Griffe, Graphic & Web Design (www.griffe.be)
Wash Productions, Video & Clips, Live Streaming
(www.washproductions.com)
Mégane Fontaine, Photographer
Michel Cooreman, Photographer

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

Team, public interest foundation
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Pour leur générosité au quotidien / Voor hun dagelijkse steun 
/ For their day-to-day generosity:
• Monsieur Jean-Marie Delwart
• Monsieur et Madame Jean-Bernard Gillet-Cabral  
• Madame Bernard Guttman
• Monsieur Michael Guttman
• Madame Vinciane Kaisin 
• Madame Myriam Pascal Poulet 
• Madame Irène Steels-Wilsing 
• Monsieur et Madame Pierre Vigier
Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen 
die anoniem wensen te blijven

Les généreux donateurs pour leur soutien précieux lors 
d’événements exceptionnels / De vrijgevige schenkers voor 
hun kostbare bijdrage ter gelegenheid van uitzonderlijke 
evenementen / The generous sponsors for their precious 
support during special events.

“Music & Movie – 2018” 

Monsieur et Madame Charles Adriaenssen • Monsieur et 
Madame Jacques Badin ainsi que Monsieur et Madame Daniel 
Cathiard, Monsieur et Madame Jérôme Tourbier, Monsieur 
et Madame Bertrand Thomas • De heer Johan Beerlandt • 
Monsieur et Madame Jacques Berghmans • Baron en Barones 
Bertrand • Monsieur Charles-Antoine Bodson •  Christian 
Dior Couture •  Comte et Comtesse Frédéric d’Ansembourg 
• Prince et Princesse de Chimay • Baron Frédéric de Mevius 
• Baron et Baronne Wenceslas de Traux de Wardin • Mon-
sieur Patrick Derom • Madame Jacques François • Monsieur 
et Madame Regnier Haegelsteen • ING Belgium • Monsieur 
et Madame Olivier Lippens • LOVE TOMORROW • Monsieur 
Philippe Moortgat • Monsieur Louis-Marie Piron • Monsieur et 
Madame André Querton • Monsieur Denis Solvay et Madame 
Ghislaine Dubbick • Monsieur et Madame Rik Vandenberghe • 
Baron en Barones Vlerick.

« Mécènes Parrains »/ « Peterschap» van de Muziekkapel/  
« Sponsor » of the Music Chapel:

• Monsieur et Madame Charles Adriaenssen
• Baron en Barones Bertrand 
• Monsieur et Madame Cyril Dalamel de Bournet
• Madame Brigitte Fabri 
• Fondation Butterfly – Monsieur et Madame Michel Pe-
terbroeck
• Fondation Haas-Teichen 
• Fonds Baillet-Latour 
• Fonds Borgerhoff 
• Fonds Braet-Buys-Bartholomeus (Fondation Roi Baudouin)
• Fonds Jean Praet 
• Fonds Baron Jean-Charles Velge (Fondation Roi Baudouin)
• Immobel - Baron en Barones Galle 
• Madame Eric le Jeune-Brasseur
• Monsieur et Madame François t’Kint de Roodenbeke
• Monsieur Pierre Morin et Madame Elodie Le Dan
• Denis et Patrick Solvay
• De heer en Mevrouw Ludo Van Thillo

Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen 
die anoniem wensen te blijven – And all those who prefer to 
remain anonymous

« Soutien » Bourses logement & transport / « Steun » 
Beurzen logement & vervoer/ 
« Support » housing & travel Grant: 

• Monsieur et Madame Jacques Badin
• Monsieur et Madame Philippe Bossard
• Vicomtesse Sybille de Spoelberch
• Monsieur et Madame Michel Delbaere
• Monsieur et Madame Jerôme Lippens
• Rotary District 2170

« Mécènes – Patrons »/ « Patron » van de Muziekkapel/  
« Patron » of the Music Chapel:
  
• De heer Carl Annicq
• Monsieur et Madame Frédéric Anspach
• Monsieur et Madame Jacques Badin
• Madame Galila Barzilai
• Madame Karine Becker
• Madame Monique Bauwens et Monsieur John Butler
• Monsieur et Madame Philippe Bioul
• Baron et Baronne Bodson
• Comte et Comtesse Nicolas Boël 
• Madame Micheline Bossaert
• Monsieur et Madame Antoine Bosteels
• Madame Paul Bron
• Madame Liliane Ceraulo
• Notaris en Mevrouw Jean-Philippe Claesen
• Dokter en Mevrouw Jan Clement-Vermeulen
• Monsieur et Madame Gaëtan Collinet
• Baron et Baronne Benoît Coppée
• Monsieur et Madame Guillaume Coppée
• Monsieur et Madame Paul-Evence Coppée
• Mevrouw Katy Corluy
• De heer en mevrouw Leo D’aes
• De heer en mevrouw Géry Daeninck
• Comte et Comtesse Pierre de Broqueville
• Baron en Barones Philippe de Buck van Overstraeten
• Chevalier et Madame Guy de Cordes
• Baron et Baronne François-Xavier de Dorlodot
• Comte et Comtesse de Kerchove de Denterghem
• Comte et Comtesse Jacques de la Béraudière
• Comte et Comtesse Charles-Amédée de Liedekerke
• Comte et Comtesse Hadelin de Liedekerke
• Comtesse Jacques de Liedekerke (+)
• Monsieur Philippe de Meurs
• Baronne Eric de Mevius

Remerciements – dankbetuigingen – word of thanks 
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth et son Conseil d’Administration remercient tout particulièrement / 
De Muziekkapel Koningin Elisabeth en haar Raad van Bestuur betuigen hun oprechte dank /  
The Queen Elisabeth Music Chapel and her board express their many thanks to:
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• Madame Christian de Potter 
• Madame Anne de Sauvage Vercour
• Baron et Baronne de Vaucleroy
• Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter
• Monsieur et Madame Eric Decelle
• Baron et Baronne Dekeuleneer
• Monsieur Philippe Delaunois
• Monsieur et Madame Michel Delbaere
• Monsieur et Madame Michel Delloye
• Monsieur Jean-Pierre Delwart   
• Madame Winnie Depoortere
• Monsieur et Madame François Desclée de Maredsous
• Monsieur et Madame Christian Donato
• Monsieur et Madame Yves Dricot-Tamagni
• Monsieur et Madame Eric Driessens
• Monsieur Eric Drossart et Madame Charlotte Leber
• Comte et Comtesse Diego du Monceau de Bergendal
• Monsieur et Madame Vincent Engel
• Monsieur et Madame Bernard Fierens Gevaert
• De heer en Mevrouw Thomas Flebus
• Madame Jacques François
• Monsieur et Madame Daniel Fuld
• Monsieur et Madame Jacques Halperin
• Monsieur et Madame Michel Hanson
• Monsieur François Henrot
• Monsieur et Madame Marc-Eric Janssen de la Boës-
sière-Thiennes
• Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen
•  Monsieur et Madame Patrick Janssens van der Maelen
• Madame Pierre Janssens van der Maelen
• Monsieur et Madame Kenneth Jeynes - Tamara Tchoumakoff 
• Monsieur et Madame Jean-Louis Joris
• Madame Véronique Joseph
• Madame Claire Lacour
• Mevrouw Renée Lacourt
• Madame Catherine Laurent
• Monsieur et Madame Philippe le Hodey 
• Monsieur Marc le Jeune
• Monsieur et Madame Paul Lengelé
• Comte et Comtesse Paul Lippens
• Monsieur et Madame Jean-Luc Louis
• Madame Virginie Louvois 
• Monsieur et Madame François Mairlot

• Madame Carine Mancel
• Monsieur et Madame Philippe Masset
• Monsieur et Madame Bernard Meeùs
• Monsieur et Madame Rodolphe Meeùs
• Docteur Marianne Merchez
• Madame Janine Milkers
• Monsieur Philippe Moortgat
• Madame Jacques Moreau-Lanoye
• Monsieur et Madame Philippe Muûls
• Madame Geneviève Naômé
• De heer en Mevrouw Jos. E. Nerincx
• Monsieur et Madame Marc Nolet de Brauwere
• Monsieur et Madame Leif Palmblad
• Baron et Baronne Paulus de Chatelet
• Monsieur Pierre Prohoroff
• Madame Denise Raskin-Estenne
• Monsieur et Madame Christian Reinaudo
• Madame Sylvie Ribaille
• Rothschild Martin Maurel Belgium
• Monsieur et Madame Frédéric Samama
• Monsieur et Madame Leonard Schrank
• Monsieur Dominique Schueren
• Monsieur Jean-Léopold Schuybroek
• Monsieur et Madame Thierry Sebline
• Monsieur et Madame Henry-Robert Simon
• Madame Jenny Stalpaert 
• De heer en Mevrouw Etienne Stas
• Monsieur et Madame Michel Stavaux
• Monsieur et Madame Paul Storme
• Madame Michel Struye de Swielande
• Madame Christine Swenden
• De heren Bruno Terryn en Wim Tielemans
• De heer en Mevrouw Paul Thiers
• Mevrouw Marcel Timmermans-De Rop
• Monsieur Jean-Marie Tombeur
• Monsieur et Madame Jean-François Toulouse
• Monsieur et Madame Alain Van de Poel
• Madame Aline van Doosselaere
• De heer Bernard Van Hool
• Monsieur et Madame Emmanuel van Innis
• Monsieur et Madame John van der Hagen
• Baron Paul van der Straten Waillet 
• Baron en Barones Vansteenkiste

• Monsieur et Madame Baudouin Velge
• Monsieur et Madame Edouard Verhaeghe de Naeyer
• Monsieur (+) et Madame Alexis Verougstraete 
• Monsieur Philippe Verschueren
• Mevrouw Léonie Vroom (+)
• Monsieur et Madame Michel Washer
• Madame Paul Washer
• Madame Gabriel Waucquez
• Monsieur Michel Wajs et Madame Sylvia Goldschmidt

Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen 
die anoniem wensen te blijven –
And all those who prefer to remain anonymous

« Mécènes – Amis »/ « Vriend » van de Muziekkapel/ « 
Friend » of the Music Chapel:   

Madame Monique Alder • Monsieur et Madame Paul André • 
Madame Sabine Bataille de Longprey • Monsieur Paul Bayet •  
Monsieur et Madame André Bedoret • De heer en Mevrouw 
Hughes Beernaert • Professeur et Madame André Beernaerts 
• Monsieur et Madame Patrick Berko • De heer en Mevrouw 
André Berkvens • Madame Anne-Françoise Bernimolin • 
Monsieur et Madame Philip Bille • Monsieur et Madame Jean-
Pierre Blampain • De heer en Mevrouw Theodorus Boland 
• Monsieur et Madame Victor-Charles Boreel • Monsieur et 
Madame Paul Borschette • Madame Brigitte Borsei • Ma-
dame William Bostyn-Baetzner • Monsieur et Madame Alain 
Boucart • Monsieur et Madame Alfred Bouckaert • Monsieur 
et Madame René Boulanger • Madame Henri Brepoels • 
Monsieur Alain Broes • Madame Denise Bruelemans • Ma-
dame Véronique Buchet • Madame Dominique Busschaert • 
Madame Francine Buysschaert • Monsieur et Madame Alain 
Camu • Monsieur Jean-Noël Capart et Madame Béatrice De 
Bruyn • De heer en Mevrouw Etienne Carbonez-Wijnen • 
Monsieur et Madame Onno Christians • Monsieur et Madame 
Ernest Clerckx • Madame Myriam Cockaerts et Monsieur Mi-
chel Vienot • Monsieur et Madame Pierre Colson • Monsieur 
Baudouin Contzen • De heer en Mevrouw Cools • Monsieur 
Jean-Jacques Coppée et Madame Dominique Jadot • Comte et 
Comtesse Arthur Cornet de Ways-Ruart • Archiduchesse An-
ne-Gabrielle d’Autriche • Monsieur et Madame Yves-Georges 
d’Hanens • Monsieur Michaël d’Udekem d’Acoz • Monsieur et 
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Madame Denis Dalibot Ernault de Moulins • Madame Colette 
Damiens • Monsieur et Madame Jacques de Baenst • Mon-
sieur et Madame Bernard de Callataÿ • Monsieur et Madame 
Jean-Jacques De Cloedt • Monsieur et Madame Charles de 
Cooman d’Herlinckhove • Comte Alain de Croix • Madame 
Nicole de Decker de Brandeken • Monsieur et Madame Jean-
Luc de Falloise • Madame Baudouin de Hemptinne • Madame 
Anne de la Hamaide • Monsieur Roland de Lathuy • Monsieur 
et Madame Géry de Limelette • Madame Léon-Charles de Mol-
Thorn • Chevalier et Madame André de Sauvage • Monsieur 
et Madame Adrien de Schietere de Lophem • Monsieur et 
Madame Jean de Séjournet de Rameignies • Vicomtesse André 
de Spoelberch • Chevalier et Madame de Spot • Madame 
Christian de Ville de Goyet • Monsieur et Madame Stephan De 
Vries • Madame Bernadette de Wasseige • Madame Jacque-
line des Cressonnières • De heer Wim Debock • De heer en 
Mevrouw Stephan Declerck • Monsieur et Madame Gérard 
Defer • Madame Lucien Delfosse • Monsieur et Madame 
Jacques Delori • Baron et Baronne Delruelle • Monsieur 
Léopold Delvaux de Fenffe • Madame Jean Dervaux • Madame 
Guy Descamps • Mevrouw Georges Desmedt • Monsieur et 
Madame Joseph Dortu • De heer en Mevrouw Jean Duchateau 
• Monsieur et Madame Patrick Duray-Vercauteren Drubbel • 
Monsieur et Madame Jean Dyckmans • Monsieur et Madame 
Jacques Espinasse • Madame Annie Eyckermans • Madame 
Janine Foket • Madame Christiane Fontaine • Madame Hélène 
Franckx • Madame Nathalie Franken et Monsieur Laurent 
Rousseau • Madame Anne-Marie Frère • Monsieur et Ma-
dame Diederick Geerinckx • Monsieur Emmanuel Geerinckx 
• Monsieur et Madame François Geerlandt • Madame Nicole 
Geerlandt • Baron et Baronne Gillion Crowet • Monsieur 
Claude Giot • Monsieur Jean-Noël Godin • Monsieur et Ma-
dame Pierre Goldschmidt-Contempré • De heer Leo Goovaerts 
• Madame Alfred Gosselin-Theben • Monsieur et Madame Phi-
lippe Gosselin • Baron en Barones Grauls • Madame Claudia 
Gruber • Monsieur et Madame Egils Gulbis • Madame Jacques 
Haelterman • De heer en Mevrouw Philippe Haspeslagh • De 
heer en Mevrouw Rudolf Haverkorn • Madame Irène Heirens 
• Madame Isabelle Henricot • Madame Jacqueline Henvaux 
• Monsieur et Madame Jean-Pierre Hocke • Madame Mary 
Hoek-Battaille • Monsieur Alain-Philippe Hurt • Monsieur et 
Madame Alain Huttert • Monsieur et Madame Jean-Marie 
Huybreck • Monsieur et Madame Michael Ingham • Comte et 

Comtesse Jacobs de Hagen • Monsieur et Madame Christian 
Jacobs • Barones Paul Janssen • Monsieur et Madame Edouard 
Janssens van der Maelen • Madame Florence Jeannin • Doc-
teur et Madame Alain Jesuran • Monsieur Christian Jourquin 
• Monsieur et Madame Philippe Joyeux • Mevrouw Annie 
Kesteleyn • Kiwanis Club Bruxelles-Europe • Monsieur Pierre 
Klees • Madame Katia Knapen • Madame Catharina Lagast • 
Monsieur et Madame Lamoral • Monsieur Christian Lamot • 
Monsieur et Madame Pierre Lechien • Monsieur et Madame 
Marc Leeman • Monsieur et Madame Jean Lemercier • De 
heer en Mevrouw Fabian Leroy-Van Look • Madame Josiane 
Liber • Monsieur et Madame Clive Llewellynn • Monsieur et 
Madame Xavier Logé • Madame Francine Loreau • Monsieur 
et Madame Alain Mabille • Monsieur et Madame Etienne Mai-
riaux • Monsieur Philippe Mandoux • Madame Caroline Marsil 
• Madame Anne Meeus • Monsieur et Madame Melebeck •  
Madame Claudine Mercenier • Madame Jacqueline Moens de 
Fernig • Monsieur et Madame Benoit Morel de Westgaver • 
Monsieur et Madame Patrick Moulaert • Monsieur et Madame 
Robert Muylle • Madame Marie Navez • Monsieur et Madame 
Yves Neuckens • Monsieur et Madame André Neut • Madame 
Claire Noesen(+) • Madame Annick Nonnon • Monsieur et Ma-
dame Nicolas Percsy • Monsieur Luc Petre • Madame Martine 
Piaget • Madame Elyane Pieraerts • Monsieur et Madame 
Corrado Pirzio-Biroli • De heer en Mevrouw Peter Pompe • 
Baronne Eric Poswick • Monsieur et Madame Alain Querton • 
Madame Françoise Raquet • Monsieur et Madame Bruno Rase 
• Monsieur Poul Rasmussen • Monsieur et Madame Etienne 
Reeners • Monsieur et Madame Anton Reithinger • Madame 
Sylvie Ribaille • Monsieur et Madame Alain Robert • Madame 
Ann Barbara Robins • Madame Brigitte Rogival • Madame 
Françoise Rosy • Madame Françoise Rougny • Monsieur 
Marescotti et Madame Decia Ruspoli des Princes de Poggia 
Suasa •Madame Marion Ryelandt • Madame Janine Sauvage 
• Madame Camille Schmidt • Monsieur et Madame Jean-Leo-
pold Schuybroeck • Madame Frédérique Semet • Madame Co-
lette Sifferlen • Monsieur et Madame Matthieu Soubry • Ma-
demoiselle Marie-Claire Stessens • De heer André Swings • De 
heer en Mevrouw Johan Swinnen • Madame Nadine Terlinden 
• Madame Anne-Marie Theyus • Monsieur et Madame Henri 
Thijssen • Madame Michèle Trempont • Monsieur et Madame 
Jean-Gaston Truyffaut • Baronne Françoise Tulkens • Madame 
Nadine Tyteca • Madame Bénédicte van Caillie • Monsieur et 

Madame Claude Van Damme • Monsieur et Madame Arnaud 
Van De Put • Monsieur et Madame Jacques Van de Velde • 
Madame Louise Van Den Berghe • Madame Annette Van den 
Bogaert • Baronne van den Branden de Reeth • Madame 
Pascale Van den Storme • Notaris en Mevrouw Albert Van der 
Auwermeulen • Madame Anne van der Vaeren • Madame Na-
dine Van Gestel • Monsieur et Madame Jean Van Gyseghem • 
Monsieur Michel Van Hoof • Mevrouw Augusta Van Kemenade 
• De heer en Mevrouw Werner Van Krunkelsven • Monsieur 
et Madame Jean-Marie Van Loosveldt • Jonkheer et Madame 
Baudouin van Rijckevorsel • Monsieur Jack van Sprang • 
Baron en Barones Van Waeyenberge • Monsieur et Madame 
Eric Vander Elst • Monsieur Jean-Paul Vanhamme • Madame 
Andrée Verdoodt • Madame Claude Veriter • Monsieur et 
Madame Jacques Verniers • Madame Jean Verougstraete • De 
heer Joseph Verrezen • Madame Marie Verschuere • Madame 
Isabel Verstraeten • Madame Pierre Verwee • Monsieur et 
Madame Stéphane Vinogradoff • Baronne Giselbert von Sch-
midburg • Madame Monique Warny-Walem • Docteur Robert 
Willocx • Monsieur et Madame Michael Wunnerlich • Mon-
sieur et Madame Jacques Yerles • Madame Andrée Zenebergh.

Et tous ceux qui souhaitent garder l’anonymat – En diegenen 
die anoniem wensen te blijven –
And all those who prefer to remain anonymous.
 
“And all the American & Canadian Friends  
of the Queen Elisabeth Music Chapel”

Liste au - Lijst op - List on 24.05.2019
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
is member 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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Partenaires medias/Media Partners

Partenaires privilégiés/Bevoorrechte partners/Privileged Partners

Thank you!
Soutien Public / Overheidssteun / Public Support

Partenaires Institutionnels / Institutionele Partners / Institutional Partners

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
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GUTTMAN  
COLLECTION

Main Sponsor

Co-sponsors

Fondations / Stichtingen / Foundations

Partenaires Structurels / Structurele Partners / Structural Partners

Entreprises / Ondernemingen / Companies

Thank you!

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation

All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas & Chapel Members

CHAPEL
CERCLE

CHAPEL
CERCLE
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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 16 - Fax: +32 (0)2 351 10 24
funding@musicchapel.org - www.musicchapel.org


