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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



The Music Chapel

69 Artists in residence 
26 Nationalities

9 Masters in residence

José van Dam, voice
Sophie Koch, voice
Chair granted by an anonymous donor

Augustin Dumay, violin
Corina Belcea, chamber music
Miguel da Silva, viola & chamber music
Gary Hoffman, cello
Frank Braley, piano
Avedis Kouyoumijian, piano
Jean-Claude Vanden Eynden, chamber music

“Community Projects” Chair
Chair granted by Fondation Futur21





Miguel da Silva, 
Master in Residence, viola, chamber music

Avedis Kouyoumdjian, 
Master in Residence, piano

José van Dam, 
Master in Residence, voice

Gary Hoffman, 
Master in Residence, cello

Augustin Dumay, 
Master in Residence, violin

Corina Belcea, 
Master in Residence, chamber music

Frank Braley,
Master in Residence, piano

Sophie Koch, 
Master in Residence, voice

Jean-Claude Vanden Eynden, 
Master in Residence, chamber music

Tedi Papavrami, 
Guest master, violin

Bertrand Chamayou, 
Guest master, piano

Renaud Capuçon, 
Guest master, MuCH Ensemble

Stéphane Degout, 
Guest master, voice

Quatuor Ebène, 
Guest master, chamber music

Hartmut Rohde, 
Guest master, viola
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Betreed het laboratorium

Een artistiek project aan de basis van de Muziekkapel

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

Openheid, flexibiliteit en uitmun-
tendheid: een hernieuwing van de 
inhoud in 2004
65 jaar later, in 2004, onderging de Muziekkapel 
een grondige reorganisatie van haar opleidings-en 
professionele  integratieproject. De artistieke opleiding 
van de Muziekkapel rust op drie pijlers:
• Openheid: de Muziekkapel wijdt zich aan een 

internationale roeping verankerd binnen een 
Belgisch landschap; 

• Flexibiliteit: de Muziekkapel tracht zich aan te 
passen aan het profiel van elke jonge musicus, met 
een op maat gemaakt systeem (variabele cycli);

• Uitmuntendheid: de meesters in residentie, alsook 
gastdocenten - tegenwoordig José van Dam, Miguel 
da Silva, Augustin Dumay, Louis Lortie, Gary 
Hoffman, Vineta Sareika & Gregor Sigl, Sophie 
Koch en Jean-Claude Vanden Eynden - en hun 
gasten (Stéphane Degout, Corine Belcea, Stéphane 
Denève, Frank Braley, Christopher Warren-Green, 
Christian Arming, Tabea Zimmermann, Bernard 
Foccroulle, Benoît Mernier, Roberto Diaz, Giuliano 
Carmignola, Piotr Anderszewski, Gautier en Renaud 
Capuçon, Pavel Vernikov, Frans Helmerson, Philip 
Setzer, Guy Van Waas, Andreas Zimmermann, ...). 
getuigen van een geest van ‘compagnonnage’ met 
de jonge talenten.

Met de opening van de concertzaal Haas-Teichen in 2015 
is de Muziekkapel wettig erkend door de overheid als 
culturele operator en verwierf ze sinds 2018 haar eerste 
programmacontract van de Federatie Wallonië-Brussel.
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Een plaats voor overdracht

Als opleidings-, concert- en creatiecentrum wil de Muziekkapel een stem geven 
aan al haar actoren: jonge talenten, meesters, docenten en team, waarbij elkeen 
de kern van het project van de Muziekkapel belichaamt! 

De Muziekkapel ontplooit zich via haar netwerk van artiesten - 70 tot 80 
artiesten in residentie, tal van associate artists, van een twintigtal verschillende 
nationaliteiten, 9 meesters in residentie, gastdocenten en talrijke gastartiesten 
het hele jaar door - alsook via haar podiumprojecten: 300 concerten, een 
‘MuCH’ in Belgium- en ‘On Tour’-seizoen, 2 festivals en talrijke coproducties in 
het buitenland.  

Bernard de Launoit
Executive President
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De opleiding van elke musicus wordt op maat uitgewerkt, en op basis van de volgende zes pijlers: 

1. Opleiding van hoog niveau: 

De aanwezigheid van de meesters, elk met een erg intensieve professionele muziekcarrière, vormt de hoeksteen 
van het pedagogische project. Het systeem van de ‘compagnonnage’ met de meester uit zich in de informele 
overdracht van professionele ervaring, de begeleiding en steun van de meester bij de eerste profes-sionele 
stappen van de jonge getalenteerde musicus en de praktijkervaring tijdens gezamenlijke optredens van meester-
jong talent. Voor een optimaal resultaat stelt de Muziekkapel daarbij uitzonderlijke instrumen-ten ter beschikking 
van de artiesten, waaronder twee concertpiano’s, 30 piano’s verspreid over de verschil-lende leslokalen en 
studio’s, een tiental oude instrumenten in bruikleen dankzij de steun van mecenassen. In 2016 kon dankzij het 
Fonds Baillet-Latour een fonds van moderne instrumenten opgericht worden door bij Eu-ropese vioolbouwers 
cello’s, violen en altviolen te bestellen. Al die instrumenten krijgen de artiesten in resi-dentie of associate artists 
voor een periode van drie tot vijf jaar in bruikleen. Aan het einde van hun opleiding mogen sommige artiesten 
in residentie een ‘Artist Diploma’-concert voor een publiek brengen. Deze Artist Diploma’s betekenen meer dan 
eenvoudige concerten. Ze ronden niet alleen een cyclus af, ze openen ook nieuwe perspectieven en bovenal 
leiden ze tot een muzikale en artistieke identiteit. Die musici die zich jaar na jaar ontwikkeld hebben onder de 
ogen van het publiek, stellen, als dankbetuiging, een project of program-ma voor die hun na aan het hart ligt.  

2. Professionele inschakeling:

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

Nationale orkesten en koren:  Belgian National Orchestra, Brussels Philharmonic, Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Brussels Chamber Orchestra, het Symfonieorkest van De Munt,  
Vlaams Radio Koor, Le Concert d’Anvers, Antwerp Symphony Orchestra, Octopus, Les Métamorphoses, ...

Internationale orkesten: Koninklijk Concertgebouworkest (NL), London Chamber Orchestra (VK), Sinfonia Varsovia 
(Polen), Kansai Philharmonic Orchestra (Japan), Musica Viva (Rusland), Wiener KammerOrchester (Oostenrijk), 
Orchestre National de Lille (Frankrijk), Sinfonie Orchester Biel Solothurn (Zwitserland), Ensemble Appassionato 
(Frankrijk), ...

Een artistiek centrum van uitmuntendheid

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

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

Internationale festivals: The Poona Music Society (India), Abu Dhabi Music & Arts Foundation (Verenigde Arabische 
Emiraten), Schiermonnikoogfestival (NL), Festival de Radio France et Montpellier, Festival de Menton, Auditorium 
du Louvre, Festival d’Aix-en-Provence (Frankrijk), Crans-Montana Classics (Zwitserland), Tibor Varga Festival 
(Zwitserland), Ravello Festival, Festival LacMus, Pietrasanta in Concerto (Italië), Varna Summer International 
Music Festival (Bulgarije), Festival International de Musique Symphonique d’El Jem (Tunesië), Istanbul Foundation 
for Culture and Arts, Ephesus Foundation (Turkije), ...

Eigen producties: MuCH Music Season (sinds 2015), Music Chapel Gala Concert (sinds 2010), Music Chapel Festival 
in Flagey (sinds 2010), MuCH Waterloo Festival (sinds 2017),  Prelude in de St. John’s International School (sinds 
2017), Eté musical (sinds 2020).

Internationale tournees: Queen Elisabeth Musical Voyage (2007 - 2009 - 2011 - 2013 - 2016 - komende in 
2023) met het Sinfonia Varsovia, het Gulbenkian Orchestra en het MuCH Ensemble. Tournees in India, Japan, 
de Verenigde Staten (New York, Washington), in Monaco (Monte Carlo), residenties in Villecroze, in Domaine 
Forget de Charlevoix, Quebec, Salle Bourgie (Montreal), ..

De Kapel is een cultureel ambassadeur voor België en neemt in dit kader deel aan: 
• in het buitenland: staatsbezoeken, economische missies en activiteiten georganiseerd door Buitenlandse 

Zaken;
• in België: prestigieuze activiteiten op het Koninklijk Paleis, in het kader van NAVO-bijeenkomsten of nog van 

de Europese Commissie.  

Sinds enkele jaren is het concertopnamebeleid van de Muziekkapel toegenomen met video- en 
livestreamingopnames. Die digitale aanwezigheid van de Kapel kadert in de wil om efficiënt en op ruimere schaal 
een podiumprogramma met haar producties aan te bieden, in België én wereldwijd, maar ook in de zorg om de 
artiesten in residentie voor het voetlicht te zetten op het digitale toneel, waardoor ze kunnen beschikken over 
uitgebreider promotiemateriaal aan het begin van hun carrière. MuCH on air bundelt een reeks onlineconcerten 
uitgezonden op het ‘musicchapel’-profiel via het YouTube-platform.



NL

1514

European network of opera academies : De Muziekkapel maakt deel uit van het enoa-
netwerk. Dat netwerk is ontstaan vanuit de wens tot nauwere samenwerking tussen 
verscheidene opera-instellingen – academies, festivals, stichtingen en producers – met 
de bedoeling de meest getalenteerde jonge artiesten te begeleiden in het begin van  
hun professionele carrière en bij de ontwikkeling van hun artistieke ambities. Met de 
steun van het Cultuur-programma van de Europese Commissie sinds 2011 en het Creative 
Europe-programma sinds 2016, werkt enoa aan de vorming en mobiliteit van opkomend 
talent en aan het stimuleren van de creatie en de uitvoering van nieuwe opera’s doorheen 
Europa. Bogend op zijn eerste jaren ervaring, heeft het enoa-netwerk zijn engagement 
hernieuwd ten aanzien van de artiesten aan het begin van hun professionele carrière 
en is  het in 2020 aan zijn derde mandaat begonnen. De enoa-gemeenschap telt dertien 
leden-instellingen, achttien geaffilieerde partners, ruim duizend jonge artiesten en een 
driehonderdtal professionals.

4. Artists Village: 

Een heus levenslaboratorium en een laboratorium voor muziekcreatie in Europa. De 
Muziekkapel onthaalt 70 tot 80 jonge artiesten uit een twintigtal landen wereldwijd, 
gaande van België tot Latijns-Amerika, de Verenigde Staten, Australië via Japan, China, 
Zuid-Korea, Rusland en tal van Europese landen. Hier kunnen musici terecht voor tal van 
activiteiten, waarbij ze uitwisselingen onder elkaar kunnen aangaan en workshops en 
lezingen kunnen bijwonen.

5. Infrastructuur:

Dit alles speelt zich af in een ruimte en omgeving die zich tegelijk lenen tot concentratie, 
werk, meditatie, gemoedelijkheid en contacten. De kwaliteit van deze uitzonderlijke plek 
en de nauwe band tussen het team van de Muziekkapel, het docentenkorps en de jonge 
muzikale talenten, maken integraal deel uit van het pedagogische project.

6.  Community Projects: 

In de Muziekkapel was er reeds een nieuwe sociale dimensie ontstaan, met de komst 
van Maria João Pires in 2012 en het opstarten van de Equinox-koren. De oprichting van 
een leerstoel ‘Community Projects’ in 2016, met de steun van de privéstichting Futur21, 
wakkert die wens van de Kapel aan om het terrein van haar sociale initiatieven te 

3. Promotie van de jonge artiesten in residentie:

Die promotie wordt verwezenlijkt door de uitbreiding van de cd-collectie van de 
Muziekkapel onder het label Outhere, maar ook door contacten met de internationale 
pers. De opname en uitzending van de Artist Diploma’s  van de artiesten door 
radiozender Musiq3 van de concerten dragen tevens bij tot die promotie. 

Discografisch beleid van de Muziekkapel: een collectie onder het label Outhere 
(Fuga Libera & Zig-Zag/Alpha) met 20 cd’s tot heden: 

2006:
• Plamena Mangova, Werk voor piano van D. Sjostakovitsj
• Milos Popovic, Werk voor piano van R. Schumann

2008:
• Trio Dali, Trio - Sonate voor viool en cello - Sonate voor viool en piano van M. Ravel 
2010:
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège en solisten van de Muziekkapel, onder 

leiding van Patrick Davin, Vioolconcerti van H. Vieuxtemps
2011:
• Sinfonia Varsovia, onder leiding van Augustin Dumay, met Hrachya Avanesyan, 

Concerto voor viool en ander werk van A. Dvorak

2012:
• Nikita Boriso-Glebsky, Symphonie espagnole - Sonate - Arlequin - Guitare van E. Lalo

2013:
Orchestre Philharmonique Royal de Liège, onder leiding van Christian Arming en 
solisten van de Muziekkapel, Volledig werk voor viool en orkest, en cello en orkest 
van C. Saint-Saëns

2016:
• Bush Trio, Trios voor piano en strijkers van A. Dvorak 
2017:
• Sarah Laulan, ‘Les Blasphèmes’, fin-de-sièclemelodieën
• Solistes van de Muziekkapel, Kamermuziekwerk van A. Reicha 
• Busch Trio en Miguel da Silva, Kwartetten van A. Dvorak

2018:
• Busch Trio, Miguel da Silva en Maria Milstein, Kwintetten van A. Dvorak 
• Hélène Desaint, Werk van R. Schumann en G. Kurtag
2019:
• Trio Zadig, Werk van B. Attahir, M. Ravel en L. Bernstein
• Rolston String Quartet, ‘Souvenirs’, Tsjaikovski
• Bush Trio, Volledig kamermuziekwerk voor piano & strijkers van A. Dvorak
• Ori & Omri Epstein, Volledig werk voor piano & cello van Beethoven
2020:
• Orchestre Philharmonique Royal de Liège, onder leiding van Jean-Jacques 

Kantorow, Brussels Philharmonic, onder leiding van Stéphane Denève, en 
solisten van de Muziekkapel ’Tribute to Ysaÿe’

• Sinfonie Orchester Biel Solothurn, onder leiding van Kaspar Zhender, Louis 
Lortie, Frank Braley, Victoria Vassilenko, Iris van Wijnen, Dubbelconcerti K. 365, 
K.505 & K.ANH .56/315F van W.A. Mozart

2021:

• Christine Lee, ‘Voyage’ 
2022: 
• C. Franck,  Complete Chamber Music
• Jérémy Garbarg, « Parlando »
• Sergei Redkin

Binnenkort: 
• Mendelssohn & Enescus’ Octets

verbreden voor jonge talenten in alle aan de Kapel onderwezen disciplines. 
Dat omhelst alle sociale en duurzame projecten die de Muziekkapel binnen 
haar seizoen opneemt, zowel op haar site in Waterloo als daarbuiten, in 
diverse muzikale podium- en productieprojecten. Openstaan voor de andere, 
voor andere publieksgroepen en zijn eigen talent delen, daarvoor staat deze 
‘Community’-pijler. Die projecten worden op verschillende wijzen opgezet: 

• het delen van de muziek, van de artiest met publieksgroepen die niet 
vanzelfsprekend toegang hebben tot muziek (vzw’s Nativitas en Convivial, 
concerten in gevangenissen, woonzorgcentra en ziekenhuizen);

• muziek die stemt tot nadenken, met concerten rond maatschappelijke en 
actuele thema’s;

• de overdracht van muziekopleiding aan de minst bevoorrechte kinderen 
(Equinox-koren);

• ecologie, duurzaamheid, delen: muziek kan mee de wereld veranderen!
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De Muziekkapel Koningin Elisabeth is ontstaan op initiatief van koningin  Elisabeth en 
violist en componist Eugène Ysaÿe. 

Sinds haar oprichting beoogde ze het onthaal van jonge musici door hun een perfect 
aangepaste werkomgeving te bieden, in wat men een moderne ‘Villa Medici’ zou kun-
nen noemen. 

Dankzij de steun van baron Paul de Launoit nam het project erg snel een concrete vorm 
aan. Niet ver van Brussel, in het plaatsje Argenteuil, ontwerpt architect Ivan Renchon 
een uitgesproken modernistisch gebouw, dat lijkt op een trans-Atlantische stoomboot.

De inhuldiging vond plaats op 11 en 12 juli 1939. Men vond er destijds een concert- en 
repetitiestudio, een eetkamer, kantoren voor de directeur en de secretaris-generaal en 
bovenal acht studio’s, met een schitterende geluidsisolatie voor die tijd, voor acht jonge 
Belgische musici. Elke intern beschikt over twee vertrekken: een werkstudio met pia-
no, alsook een slaapkamer met badkamer. Bij het ontwerpen van het gebouw voorziet 
Ivan Renchon tevens de interieurinrichting, in samenwerking met Ateliers De Coene uit 
Kortrijk. Zo staat in de eetkamer nog steeds dit meubilair uit die tijd en hangt er ook 
verlichting van de Parijse firma Perzel. 

Enkele maanden na de inhuldiging van de Muziekkapel begint de oorlog en worden de 
activiteiten van de Kapel opgeschort. Het gebouw, kort bezet door Duitse officieren, 
wordt in oktober 1940 teruggegeven aan zijn eerste inwoners. Die voltooien hun oplei-
ding in 1943, in volle oorlog. De Kapel sluit vervolgens haar deuren tot in 1951. 

In 1953-4 wordt er een bijgebouw, in perfecte harmonie met het hoofdgebouw, toe-
gevoegd om de twaalf finalisten van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd te 
onthalen. 

Dit intussen afgebroken bijgebouw, ontworpen door de zoon van Ivan Renchon, Jules 
Renchon, bevatte zes studio’s, een ontspannings- en vergaderzaal, en een turnzaal. 

Tussen 1987 en 1992 worden de gebouwen gerenoveerd en twee jaar later wordt de 
Muziekkapel beschermd als Monument en als Site.

1939: ‘Een oase van rust ver van de drukte van de stad’

Eetkamer

Groepsfoto met Koningin Elisabeth - 1959

Zuidgevel - 1964 Studio van de KoninginStudio van de Koningin
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2015: De de Launoit-vleugel ten dienste van een project in beweging

Een nieuw laboratorium
Dankzij de inhuldiging in 2015 van een nieuwe 
vleugel, een parel, zowel architecturaal als door zijn 
verrassende functionele mogelijkheden, kan de Kapel 
voortaan openlijk in haar laboratorium werken en een 
rijk muzikaal aanbod blijven ontwikkelen.  

De de Launoit-vleugel rust op:

• de verhoging van de wooncapaciteit voor de 
artiesten, eigen aan het project sinds 1939;

• de toename van het aantal leslokalen;
• de oprichting van een nieuwe concert- en 

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

De de Launoit-vleugel verdubbelt de ruimte tot 
3.500 m², met in hoofdzaak:

• 20 bijkomende woonstudio’s, waardoor de 
Muziekkapel een hoger aantal artiesten in residentie 
kan huisvesten;

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

• 2 muziekstudio’s voor de docenten, musici en 
ensembles in residentie of die er concerteren;

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

Uitbreiding van de infrastructuur
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Sinds haar opening, op 11 juli 1939, heeft de Kapel zich gevestigd als centrum van muzikale uitmuntendheid met 
als specificiteit de residentie van artiesten op haar site. Van 1939 tot 2004 onthaalde de Kapel zo’n 8 tot 12 jonge 
talenten in residentie voor termijnen van 3 jaar. 

Sinds 2004 heeft ze een nieuw, toegankelijker en flexibeler uitmuntendheidsprogramma ontwikkeld, voor tien-
tallen jonge musici van over de hele wereld. Al gauw drong een uitbreiding van de onthaal- en werkinfrastructuur 
zich op. Een decennium later, op 27 januari 2015, werd een nieuw gebouw, de de Launoit-vleugel, door koningin 
Paola ingehuldigd. 

Deze nieuwe vorm, waardoor meer jonge artiesten in residentie (langer of periodiek) onthaald kunnen worden, 
resulteerde in een ongeziene groei van het artistieke project van de Kapel, met jaarlijks tussen 60 en 80 artiesten 
in residentie. 

Bovendien heeft de Muziekkapel haar concertactiviteiten kunnen ontplooien, gewaardeerd door een publiek van 
tienduizenden en- thousiastelingen, per seizoen, en erkend door alle overheidsniveaus. 

Zes jaar na deze historische evolutie ondernomen door de Kapel staat de nood aan nieuwe uitbreidingen opnieuw 
op de dagorde, rond twee verschillende en elkaar aanvullende projecten: 

• Op haar historische site is de oprichting van woon- en repetitieruimtes een noodzaak geworden dankzij het 
succes van het sinds 2015 geconsolideerde artistieke programma, de verveelvoudiging van door de jonge ar-
tiesten voorgestelde projecten en, tot slot, de wens van de Kapel om orkestensembles en creatieve projecten te 
kunnen onthalen binnen haar campus. Dit project van het paviljoentype werd ontwikkeld door het architecten-
bureau Synergy en Kahle Acoustics. 

• Op het Berlaymont-domein initieert de gemeente Waterloo, met het advies van de Muziekkapel en de steun van 
InBW (Inter- communale van Waals-Brabant), een grootschalig project rond artistieke infrastructuur, waaronder 
een zaal voor de podiumkunsten met 600 tot 1.000 zitjes. 

De oprichting van de paviljoenen, een initiatief van de Kapel, wordt geraamd binnen een termijn van 2 tot 3 jaar 
(2023-2024). 

De oprichting van een nieuwe zaal voor de podiumkunsten, een initiatief van de gemeente Waterloo, zou uitge-
voerd worden op lan- gere termijn. 

De wens van de leidinggevenden van de Muziekkapel bestaat er wel degelijk uit om nieuwe infrastructuur te im-
plementeren met res- pect voor de identiteit van het project en de historische site en die de instelling bovendien 
toelaat een artistiek programma van topni- veau aan te bieden, zodat ze haar positie binnen de meest gerenom-
meerde centra voor muzikale uitmuntendheid kan consolideren.

De toekomst van de Muziekkapel 
Uitbreiding van de residentie en van het laboratorium 
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De Muziekkapel werkt met een atypisch werkingsbudget voor de onderwijs- en cultuursector in België en het 
Europese vasteland, waarbij ruim 80 % wordt gefinancierd door de privésector en de rest door de overheid. 

De instelling wordt immers ondersteund door diverse types van Sponsors, door Stichtingen en talrijke Privéme-
cenassen. Naast de ontwikkeling van artistieke projecten, gaat ze sinds enkele jaren tevens op zoek naar mece-
nassen in het buitenland – meer bepaald in de Verenigde Staten en Canada, waar de Muziekkapel samenwerkt 
met de King Baudouin Foundation. De legaten vormen tot slot ook een erg waardevolle vorm van financiële steun 
en kunnen worden gewijd aan diverse concrete projecten in overleg met de erflaters. 

Dankzij hun betrokkenheid en gulheid nemen onze Sponsors, Stichtingen en Mecenassen niet alleen deel aan de 
bescherming van Europees cultureel erfgoed, maar ook aan het behoud van beschermd erfgoed. Ze verbinden 
zich bovenal met een ambitieus toekomstproject ter ontplooiing van de jeugd door het perspectief van een 
hoogstaande muzikale toekomst: ze delen de passie van jonge artiesten uitgekozen voor hun talent en bieden 
hen een op maat gemaakte opleiding, die in het teken staat van uitmuntendheid, wat hun financiële middelen 
ook zijn, en bieden hen ook een springplank voor een mooie internationale carrière.

De hulp van de privésector is aldus essentieel voor het welslagen van dit project ten dienste van de kunst en U 
kunt hieraan bijdragen. 

Maak deel uit van deze plaats waar alles draait om passie, en ondersteun de cultuur in het algemeen, en de mu-
ziek en de jeugd in het bijzonder!

           Inlichtingen:

Financiering: Sponsoring en Mecenaat  

Laurence Godfraind, Funding Director
lgodfraind@musicchapel.org

Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
ebruyns@musicchapel.org

Sabine Nallet, Funding Coordinator
snallet@musicchapel.org

Share emotions!
Support rising talents! Membership & Funding Departement

+32 (0)2 352 01 16 - funding@musicchapel.org 

IBAN : BE20 3101 2393 3956 – BIC : BBRUBEBB
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Naast haar pedagogische roeping vormt de Muziekkapel tevens het 
ideale kader voor uw privé- of bedrijfsevenement: makkelijk bereikbaar 
vanuit Brussel of welke plaats ook in België, met een ruime privépar-
king, meerdere zalen met verschillend karakter, een uitzonderlijk en 
uniek kader - alle voorwaarden zijn verenigd opdat uw droom werkeli-
jkheid zou worden! Het team van de Muziekkapel zal u begeleiden om 
op maat gemaakte oplossingen te bedenken voor uw evenement. Een 
familiebijeenkomst, een ontmoeting met uw partners, een evenement 
om uw klanten te danken, een gemoedelijk moment met uw naaste 
medewerkers, enz… alles is mogelijk op deze onvergetelijke locatie!

Uw evenement op maat in de Muziekkapel!

Studio van de Koningin

Restaurant Raadzaal

Beschermd gebouw 170 m²
3 aaneensluitende vertrekken
Capaciteit: 100 zitplaatsen - 200 staanplaatsen
Scherm - Projector - 1 HF-microfoon

Nieuw gebouw 153 m²
Capaciteit: 100 zitplaatsen - 160 staanplaatsen

Beschermd gebouw: vergaderzaal
Grote tafel met stopcontacten
Capaciteit: 20 zitplaatsen
Breed scherm met kabel- en wifi-internetverbinding

Haas-Teichen Concert Hall 
Nieuw gebouw 144m² + balkon
Capaciteit: 240 zitplaatsen - 140 staanplaatsen
2 concertpiano’s (Yamaha CFX & Bösendorfer)
Scherm - Projector - 4 HF-microfoons

Contactpersoon:  Bénédicte Bruynseels
+32 (0) 2 352 01 14 – bbruynseels@musicchapel.org 

Onze exclusieve cateringpartner is Choux de Bruxelles



General information
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Center of excellence for artistic training

Gary Hoffman, master in residence
Jeroen Reuling, professor
Dana Protopopescu, piano coach
Katsura Mizumoto, piano accompanist

Frank Braley, master in residence
Avedis Kouyoumdjian, master in residence
Jean-Claude Vanden Eynden, concert coach

Miguel da Silva, master in residence
Kojiro Okada, piano accompanist
Salih Can Gevrek, piano accompanist

Augustin Dumay, master in residence
Lorenzo Gatto, guest professor
Yossif Ivanov, guest professor 
Christia Hudziy, piano accompanist
Dana Protopopescu, piano coach

Corina Belcea, master in residence
Miguel da Silva, master in residence
Jean-Claude Vanden Eynden, master in residence

Cello Department

Voice Department

Piano Department

Viola Department

Violin Department

Chamber Music Department

José van Dam, master in residence
Sophie Koch, master in residence
Kira Parfeevets, opera coach
Sophie Raynaud, coach
Olivier Reboul, coach
Philip Richardson, coach & piano accompanist 
Federico Tibone, Italian coach
Hélène Lucas, coach
Marie Datcharry, piano accompanist
Andreas Zimmerman, piano coach (lied & melody)
Julie Delbart, piano accompanist 
Christiane Gleis, German coach
Darren Ross, dance workshop

Anne-Lise Parotte, Artistic Director

Associate Artists

Quartetto Adorno 
Riana Anthony 
Nareh Arghamanyan 
Quatuor Arod 
Hrachya Avanesyan 
Amalia Avilan
Nikita Boriso-Glebsky 
Lidy Blijdorp
Busch Trio
Benedetta Bucci
Elina Buksha
Jane Cho
Pau Codina
Elia Cohen-Weissert 
Trio Dali
Charles Dekeyser
Hélène Desaint 
Bertrand Duby
Dania El Zein
Ori Epstein 
Jonathan Fournel
Lorenzo Gatto 
Jérémy Garbarg 
Julie Gebhart 
Quatuor Girard 
Nathanaël Gouin 
Marie Hallynck 
Hermès Quartet 
Natania Hoffman
Fabien Hyon

Yossif Ivanov
Pavel Kolesnikov 
Leon Kosavic
Louise Kuyvenhoven 
Adam Krzeszowiec 
Sarah Laulan 
Christine J. Lee
Kerson Leong
Julien Libeer 
Yung-Hsin 
Lou Chang 
Anneke Luyten 
Plamena Mangova 
Dorine Mortelmans
Maria Milstein 
Josquin Otal 
Sébastien Parotte 
Deborah Pae
Liya Petrova
Edvard Pogossian
Milos Popovic
Júlia Pusker
Djordje Radevski 
Sergei Redkin
Rolston String Quartet 
Vineta Sareika 
Amandine Savary 
Julie Sévilla- Fraysse
Yu Shao
Astrig Siranossian

Julia Szproch
Thalea Quartet
Georgy Tchaidze
Valentin Thill
Shadi Torbey
Katarina Van Droogenbroeck 
Ella Van Poucke
Iris Van Wijnen 
Victoria Vassilenko
Rosalind Ventris 
Manuel Vioque-Judde 
Esther Yoo
Trio Zadig 
Nancy Zhou
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Board of Directors
Michel Delbaere, Chairman
Bernard de Launoit, Executive President & CEO 
Géry Daeninck
Yvan de Launoit
Fabrice du Chastel de la Howarderie
Paul Dujardin
Bernard Foccroulle
Sylvia Goldschmidt
Pierre Gurdjian
Viviane Reding
Frans van Daele

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

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

Artistic Committee
Bernard Foccroulle, Chairman
Peter de Caluwe
Bernard de Launoit
Gilles Ledure
Christian Renard
Anne-Lise Parotte, Artistic Director

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
Denis Solvay
Jeanine Windey

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

Queen Elisabeth Music Chapel, 
social-purpose corporation 

Queen Elisabeth Music Chapel, 
public utility foundation 

Team, public interest foundation

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

Communication Department
Johanna Filée, 
Head of Communication Department, Audience Manage-
ment & Protocol 
Laure Raimondi, External Publications, Web Master
Lia Navarrete, Community Manager, In-house Media 
Producer & Graphic Designer
Jennifer McEke, Audience Management Assistant
Jorge Varela, Volunteer Assistant & Guided Tours
Wash Productions, Video &  Live Streaming
(www.washproductions.com)
Mégane Fontaine, Photographer
Griffe, Graphic Design 

Artistic Department
Anne-Lise Parotte, Artistic Director
Danaé Baltsavias, Artistic Coordination (cello, viola, cham-
ber music & Interdisciplinary Chamber Music), Admission, 
Students Mediation Support 
Aurélie Loreau, Artistic Coordination (piano & violin)  
& Auditions - Student support 
Natsumi Krischer, Artistic Coordinator (Voice), Enoa Contact 
& Project Manager
Margaux Davin, Administrative Support

Community Projects Department
Géraldine Sax, Coordinator
Mélanie Pelé, Educational Coordinator
Ludovic Maertens, Project Manager

Membership & Funding Department
Laurence Godfraind, Funding Director
Elisabeth Bruyns, Private Funding Coordinator
Sabine Nallet, Funding Coordinator 

Finance & Administration
Quentin Bogaerts, Financial Director
Paul Borschette, Administration
Regie Constellation, Bookkeeping (regieconstellation.be)
RSM Belgium, Financial Expertise & Corporate Governance

Logistics Department
Alain Canivet, Logistic
Muriel Duyck, Piano Maintenance
Aurore Somme, Housekeeping Staff
Lami Tchabebou, Housekeeping Staff

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

Strategic Committee

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

In collaboration with:
King Baudouin Foundation United States

Georges Ugeux, Chairman
Elizabeth Moran

Ambassadors Committee

American Friends

Canadian Friends
In collaboration with:
King Baudouin Foundation Canada
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Finance Department
Quentin Bogaerts, Financial Director
qbogaerts@musicchapel.org

Concert Department
+32 (0)2 352 01 14

Bénédicte Bruynseels, 
Head of Concert Department
bbruynseels@musicchapel.org

Community Projects Department
+32 (0)2 352 01 15

Géraldine Sax, 
Project Manager
gsax@musicchapel.org

Communication Department
+32 (0)2 352 01 17

Johanna Filée, 
Head of Communication
jfilee@musicchapel.org

Membership & Funding Department
+32 (0)2 352 01 13

Laurence Godfraind, 
Funding Director
lgodfraind@musicchapel.org

Artistic Department 
+32 (0)2 352 01 12

Anne-Lise Parotte,
Artistic Director
alparotte@musicchapel.org

Contact
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Global Engagement
ARTISTS
• Artists in residence/associate/guest
• European nationalities
• Non-European nationalities

ARTISTIC PROGRAM
• Sections
• Masters, guest Masters, professors, coaches
• Accommodations
• Library
• Instruments Fund

ON STAGE PROGRAM
• Concerts produced or coproduced MuCH Music Season
• MuCH Waterloo Festival
• Music Chapel Festival in Flagey
• Gala Concert in Bozar
• Contemporary creations & commissions
• International voice coproductions
• MuCH Off
• MuCH on Tour EU/Japan/US/India/Korea/Canada/UAE
• Collaboration with festivals & concert halls
• Concerts with orchestras

COMMUNITY PROJECTS
• Concerts in hospitals/prisons/care institutions/children’s choirs
sensory impaired people
• MuCH for Schools & Academies

CULTURAL DIPLOMACY
• State visits, Foreign Affairs missions & United Nations

PROMOTION
• MuCH on Air & Radio recordings
• Number of publications

AUDIENCE
At the Queen Elisabeth Music Chapel
• Subscriptions MuCH Music Season (Capacity: 250 seats)
• On Tour

138
24
17

6
42
5.000 nights & 11.000 meals
15.000 scores
70 strings & 37 pianos

300
90 concerts
26 concerts / 4 days
23 concerts / 4 days
1 concert
3
3
140 activities and guided tours
Worldwide
50
40

30

90

4

150 livestreams / broadcasts
4 new albums (19 since 2007)

105.000
35.000
350
70.000

830 000 
3 700

13 000

4 200

DIGITAL MEDIA

• Youtube
Total video views
Subscribers

• Facebook
Followers

• Instagram 
Followers

Cello Prelude 2022 © Mégane Fontaine Zachary Mowitz, American cellist
Community projects

ANNUAL BUDGET
• Private funding: 80% to 85% of the 
annual budget
Belgian, American & Canadian 
Friends

Administrative team

Є 3.5m
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Bernard de Launoit,
Executive President & CEO
bdelaunoit@musicchapel.org

Sophie Gosselin,
General Secretary & COO
sgosselin@musicchapel.org
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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

Soutien public / Overheidssteun / Public supportEn collaboration avec / In samenwerking met / In collaboration with

Partenaires institutionnels / Institutionele Partners / Institutional partners

En collaboration avec / In samenwerking met / In collaboration with
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Queen Elisabeth Music Chapel, public interest foundation
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Les généreux testateurs pour leurs legs / De gulle erflaters voor hun erfenis /  
The generous testators for their legacy

GUTTMAN  
COLLECTION

Principal Sponsor

Co-sponsors

Fondations / Stichtingen / Foundations

Partenaires Structurels / Structurele Partners / Structural Partners

All the MuCH Community
Les Mécènes / De Mecenassen / The Maecenas

Entreprises Partenaires / Corporate Partners Club
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It’s more than a school, it’s an experience!
www.musicchapel.org


