
Persbericht  

 

Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation 

Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola  

Chaussée de Tervuren 445 - 1410 Waterloo - Belgium 

BCE 459 245 906 

www.musicchapel.org  

 

Music Cha pel  

Koning Albert en koningin Paola in de Muziekkapel voor een muzikale zomer!  

09.07.2020 – 18:00 @Music Chapel, Waterloo  

 

Koning Albert en koningin Paola zullen op donderdag 9 juli aanwezig zijn op het concert van 

de muzikanten in residentie in de Muziekkapel Koningin Elisabeth, in het kader van de 

‘Muzikale Zomer in de Kapel’. Een zomerse afspraak, bestaande uit 18 concerten telkens op 

donderdag, om 11.30 u. en om 18 u., waarbij de artiesten in residentie, de artiesten die 

tijdelijk in de Kapel verblijven voor een residentie of een opname, of nog, de associated 

artists en alumni opnieuw op een podium kunnen optreden voor een livepubliek. De 

‘Muzikale Zomer in de Kapel’ beoogt tevens haar trouwe publiek opnieuw te verwelkomen, 

bij voorkeur buiten, zodat iedereen de connectie met de instelling en haar jonge artiesten, in 

alle veiligheid, kan heropnemen.  

Na meer dan drie maanden onderbreking van alle publieke activiteiten was het belangrijk om 

een uniek project op te richten tijdens de zomer, nu het culturele leven zich geleidelijk 

herneemt. Aldus wenst de Muziekkapel bij te dragen aan de heropstart van de sector en met 

optimisme haar nieuwe seizoen voor te bereiden, het MuCH Music Season 2020-21. 

Deze reeks heeft steun ontvangen van de provincie Waals-Brabant, in het kader van de 

projectoproep ‘Place aux artistes’, waardoor, met inachtneming van de maatregelen van de 

Nationale Veiligheidsraad, kan worden genoten van livemuziek, zonder de preventieve 

hygiënemaatregelen te vergeten en met respect voor de gezondheid van allen.  

Door dit concert bij te wonen wensen koning Albert en koningin Paola hun steun te betuigen 

aan de sector van de podiumkunsten, en die van de muziek in het bijzonder, zwaar getroffen 

door deze gezondheidscrisis en die haar zalen heeft moeten sluiten sinds maart jl. Het oud-

koningspaar woont het concert van het Arnold Trio en Jonathan Fournel bij, met werk van 

Beethoven en Fauré, op het buitenpodium van de Muziekkapel als het weer het toelaat, of in 

de zaal Haas-Teichen, met naleving van de vereiste preventieve hygiënemaatregelen en het 

maximaal aantal toegelaten personen.   

 

Met de steun van de provincie Waals-Brabant en de gemeente Waterloo 
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Met de artiesten:  

Trio Arnold (Shuichi Okada, violin - Bumjun Kim, cello - Manuel Vioque-Judde, viola)  

Jonathan Fournel, piano  

Muzikaal programma:  

L. van Beethoven: String Trio in G major, op.9, No. 1 

G. Fauré: Piano Quartet No. 1, in C minor, op. 15 

 

Tickets:  

10 en 5 euro (verlaagd tarief) 

‘daily pass’: 10 % korting op 2 concerten die dezelfde dag plaatsvinden 

à-la-carteformule van 3 concerten + 1 gratis  

Info  

www.musicchapel.org 

Contact Pers:  

Sophie van der Stegen – svanderstegen@musicchapel.org – 0471 37 52 28  


