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DE AANTREKKINGSKRACHT
VAN HET ONBEKENDE
Onlangs keek de hele wereld vol fascinatie naar de allereerste foto van een
zwart gat. Dit past uiteraard perfect bij de astronomische invalshoek van ons
openingsconcert, maar bovenal sluit het mooi aan bij waar dit festival nu al
exact 25 jaar voor staat: de aantrekkingskracht van het onbekende en het
bijna-ondenkbare.
De opwinding van de eerste glimp van een zwart gat is niets anders dan wat
zoveel 20e-eeuwse componisten hebben gerealiseerd: een zoektocht naar
vervoering en schoonheid die buiten de grenzen van de gekende wereld liggen.
Wanneer Arnold Schönberg in zijn Tweede Strijkkwartet de logica van het
tonale systeem loslaat, doet hij dat niet
toevallig op de dichtregel van Stefan
THE ATTRACTION
George “Ich fühle luft von anderem
OF THE UNKNOWN
planeten”. Het is één van de meest aangrijpende passages uit de hele muziek
Recently the whole world was gazing fascinated
at the very first photograph of a black hole. This
geschiedenis: een mystiek moment,
provides a nice link to the astronomic angle of
waarop een sprong naar het onbekende
our opening concert, but above all it fits superbly
allerlei nieuwe en vreemde ontdekwith what this festival has stood for, and for
exactly 25 years now: the pull of the unknown
kingen opent. Het is de drijfveer om de
and the nearly inconceivable.
grenzen van het instrument af te tasten
The excitement as we first glimpse a black hole
of nieuwe harmonieën te zoeken.
is no different from what so many 20th-century
composers have realised as they made their
quest for rapture and beauty situated beyond the
boundaries of the known world. When Arnold
Schoenberg abandons w logic of the tonal
system during his Second String Quartet, it is
no coincidence that he does so just at the line
of Stefan George’s poem ‘I feel air from other
planets’. It is one of the most moving passages in
the whole of music history: a mystical moment,
in which a leap into the unknown opens up all
kinds of new and strange discoveries.
This intense experience of finding ecstasy in art
that goes beyond the familiar is what we want
to offer for the next 25 years as well. That’s why
Transit has also functioned as the Festival’s
reconnaissance starship for so long. ‘To boldly go
where no man has gone before’. For composers
and interpreters of today, this is self-evident. Our
mission remains to share the thrilling music that
these explorations provide as intensely as possible
with our audience.

De intense ervaring van fascinatie voor
al wat verder reikt dan het vertrouwde:
dat is wat wij ook de volgende 25 jaar
willen bieden. Daarom speelt Transit ook
al zo lang de rol van verkennend Festivalruimteschip. “To boldly go where no man
has gone before”. Voor componisten en
vertolkers van nu is dat vanzelfsprekend
en het blijft onze missie om de begeesterende muziek die dat oplevert met ons
publiek zo intens mogelijk te delen.

Maarten Beirens & Pieter Bergé
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Maandag / Monday

23.09.2019

20:30

OPENINGSCONCERT ACADEMIEJAAR /
OPENING CONCERT OF THE ACADEMIC YEAR KU LEUVEN

AULA PIETER DE SOMER
INTRO: PIETER BERGÉ - 19:45
TICKETS € 25

Gustav Holst: The Planets
(arrangement Lars Karlin voor 8 trombones en percussie)
Georg Friedrich Haas: Octet

Trombone Unit Hannover

ZOEKEN NAAR
ONEINDIGHEID

The Planets van Gustav Holst is een van de
meest gespeelde symfonische stukken uit
de vorige eeuw. Maar de versie voor acht
trombones en slagwerk heb je nog nooit
gehoord, want die is speciaal geschreven
voor de 25e verjaardag van Festival 20 • 21. Tijdens dit openingsconcert trekken
de planeten een na een voorbij, van de oorlogszuchtige Mars tot de mystieke
Neptunus. Tussen de planeten door spelen de musici het hoogst mysterieuze
Octet van Georg Friedrich Haas. Het wordt hoe dan ook een adembenemende
belevenis – letterlijk voor de trombonisten en figuurlijk voor het publiek.
Je moet echt veel in je mars hebben om een symfonisch werk uit te voeren
met acht instrumenten uit dezelfde familie. Maar daar heeft Trombone Unit
Hannover nu net zijn handelsmerk van gemaakt. Of het nu gaat om Prokofievs Romeo en Julia of Moessorgski’s Schilderijententoonstelling, steeds weer
toveren ze de meest onwaarschijnlijke klanken en klankcombinaties uit hun
instrumenten. Voor je het weet, ben je het orkest vergeten. Ieder optreden is
bovendien een lust voor het oog, mede dankzij de spetterende bijdrage van
de slagwerkers.

Gustav Holst’s The Planets is one of the most frequently played symphonic works from the
20th century. However, this version – for eight trombones and percussion – will be new for
you, because it’s been specially written for Festival 20·21’s 25th birthday. During this opening
concert, the planets will come into view one by one, from warmongering Mars to the mystic
Neptune. In between planets, the musicians will play the highly mysterious Octet by Georg
Friedrich Haas. This evening will surely be a breathtaking experience – literally in the case of
the trombonists, and figuratively for the audience.
You need a lot of both talent and nerve to perform a work written for a whole orchestra on
just eight instruments from the same family, but Trombone Unit Hannover have actually
made this their trademark. Whether it’s Prokofiev’s Romeo and Juliet or Mussorgsky’s Pictures
at an Exhibition, they keep conjuring up the most improbable timbres and combinations of
sounds from their instruments, and before you know it, you’ve forgotten all about the
orchestra. Moreover, every performance is a treat for the eyes as well, partly because of the
spectacular work by the percussionists.
6

Donderdag / Thursday

26.09.2019

20:00

20:00 LECTURE-RECITAL – 20:30 CONCERT
GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
TICKETS € 20

Ludwig van Beethoven: Strijkkwartet nr. 16, Grosse Fuge
Arnold Schönberg: Strijkkwartet nr. 2
Quatuor Danel & Virpi Räisänen sopraan / soprano
Pieter Bergé lecture-recital

LUCHT VAN
ANDERE PLANETEN

Ook in dit tweede concert
zweven we nog wat door het
heelal – op zoek naar de “lucht
van andere planeten” waarvan
sprake is in Schönbergs Tweede
Strijkkwartet. Dit kwartet was echt grensverleggend. Bij de première in 1908
stond muziekminnend Wenen op zijn achterste poten, zo nieuw leek alles te
klinken. Maar na de eerste ontreddering volgde al snel de betovering en de
ontroering bij het publiek. En vooral het besef dat deze muziek misschien
toch minder bevreemdend was dan ze eerst geleken had. Want was dat
nieuwe werk eigenlijk toch niet vooral een verderzetting van de wondere
klankwereld van de zo geliefde Beethoven?

Het onovertroffen Quatuor Danel, dat vorig jaar nog schitterde in Festival 20 • 21
met een Pools-Russisch programma, neemt je deze keer op sleeptouw in een
concert dat leidt van Beethoven naar Schönberg en terug. Als geen ander
slagen de Danels er telkens weer in om spelenderwijs te laten horen hoe vernieuwing voortkomt uit traditie. Verfijning en helderheid zijn daarbij hun
sterkste troeven. Het concert begint met een lecture-recital, waarin Pieter
Bergé samen met de musici de weg tussen Beethoven en Schönberg al een
beetje uitstippelt.
This second concert also has a celestial aspect – in search of the ‘air of other planets’ referred
to in Schoenberg’s Second String Quartet. This quartet truly shifted the boundaries. Everything
about it was so new that its premiere in 1908 had music-loving Viennese public in an uproar.
After the initial distress, however, they were enchanted and moved, and most of all, they
realised that this music was actually not as perplexing as it first seemed – wasn’t it above all a
continuation of the wondrous musical world of their beloved Beethoven?
The matchless Quatuor Danel, who performed a Polish-Russian programme brilliantly in last
year’s Festival 20·21, will take you on a journey from Beethoven to Schoenberg and back
again. In their playing, the Danels succeed uniquely in illustrating the way innovation is born
of tradition, with refinement and clarity as their strongest trump cards. The concert will
begin with a lecture-recital, in which Pieter Bergé and the musicians will sketch the path
between Beethoven and Schoenberg.
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Donderdag / Thursday

03.10.2019

20:30

CONCERT VAN DE STAD LEUVEN /
CONCERT OF THE CITY OF LEUVEN

GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
INTRO: DAVID BURN - 19:45
TICKETS € 20

Benjamin Britten: Six Metamorphoses after Ovid selectie
Ralph Vaughan Williams: On Wenlock Edge Jonathan Dove: The End
Felix White: The Nymph’s Complaint for the Death of her Fawn
Peter Warlock: The Curlew
Oxalys & Yves Saelens tenor

DE KLACHT
VAN DE NIMF

Engeland is meer dan Londen alleen. Eens je
de grootstad verlaat, opent zich een wijds
landschap dat glooit van de ene helling naar
de andere. Heggen, hagen en stenen walletjes
brengen lijnen aan en wilde bloemen zorgen
voor kleur. Alles ligt erbij alsof de tijd heeft stilgestaan. Geen wonder dus dat
zoveel Engelse componisten zijn bezweken voor de lokroep van deze
idyllische schoonheid. Het leverde een intens en poëtisch repertoire op, en
vooral: een muziek die echt anders klinkt dan die van het Europese vasteland.
‘Splendid isolation’ op zijn allerbest dus.
De musici van Oxalys zijn al meer dan 25 jaar experten in de uitvoering van
de muziek uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Met dit Engelse concert steken
ze weer enkele nieuwe parels aan hun kroon. Stuk voor stuk brengen ze
werken waarvan je je na de eerste beluistering al afvraagt waarom ze niet
veel bekender zijn.

England is more than just London; once you leave the metropolis, a sweeping landscape opens
up before you, undulating from hill to hill. Hedgerows and ancient stone walls add lines to the
landscape and wildflowers colour it in. Everything looks like time has passed it by. No wonder
so many English composers have fallen for the charms of this idyllic beauty. It has given us the
gift of an intense, poetic repertoire, and above all, a music that really does sound different from
that of the European continent – ‘splendid isolation’ at its very best.
The musicians of Oxalys have been experts in performing the music of the late 19th and early
20th century for over 25 years. This English programme adds a few new jewels to their crown,
and after you hear them played you’ll wonder why each and every one of these pieces isn’t more
famous.
8

Dinsdag / Tuesday

08.10.2019

20:30

IERS COLLEGE
INTRO: JANNIS VAN DE SANDE - 19:45
TICKETS € 18

Wolfgang Rihm: Musik für drei Streicher
Goeyvaerts String Trio

DOOR MERG
EN BEEN

Wolfgang Rihm is een buitenbeentje in de heden
daagse muziek. Al van in de jaren 1970 keert
hij zich af van te veel muzikaal hersengespin.
Hij wil componeren vanuit de buik, alsof hij
zijn muziek rechtstreeks neerpent op de huid
van zijn luisteraars. De Musik für drei Streicher is daar een schitterend
voorbeeld van: het werk overvalt je totaal. Het vraagt niet om ‘begrepen’,
maar om ‘beleefd’ te worden. Overgave, daar gaat het om: de bereidheid om
je te laten meesleuren door de maalstroom van je eigen emoties.
Zelfs de heftigste muziek vraagt om een haarzuivere uitvoering. Daarom is
het Goeyvaerts String Trio de geknipte uitvoerder voor dit onstuimige werk.
De voorbije jaren is dit ensemble bedolven onder de superlatieven. Niet
toevallig zoeken hedendaagse componisten hen op om hun nieuwste werken
te laten creëren. Lof en bijval zijn gevaarlijke bondgenoten, maar niet voor
dit trio, dat steevast de muziek boven het eigen succes stelt.

Wolfgang Rihm is an outlier in the contemporary music world. As early as the 1970s he
was turning away from the overly cerebral direction that music was taking. His aim is to
compose from the gut, as if he’s writing music directly onto his listeners’ skin. His Musik für
drei Streicher is a prime example of music that feels more like an ambush. It asks not to be
‘understood’ but to be ‘experienced’. At its core is surrender: the willingness to let yourself be
carried along by the maelstrom of your own emotions.
Even the most ferocious music needs to be performed cleanly, and the Goeyvaerts String Trio
is the perfect ensemble to perform this tempestuous work. Over the last few years they have
watched the superlatives from the press piling up. It’s no coincidence that contemporary
composers seek them out to premiere their latest works. Praise and support are dangerous
allies, but not for this trio. They’ve never let it go to their heads, always putting the music first.
9

Zondag / Sunday

13.10.2019

COPRODUCTIE / COPRODUCTION 30CC

10:00 > 21:30

30CC/SCHOUWBURG
TICKETS € 20 (PER CONCERT) /
€ 45 (DAGTICKET = 3 CONCERTEN) – € 15 (LUNCH)

Johann Sebastian Bach:
Suites voor Cello Solo I-VI
Luciano Berio: Sequenza’s I-XIV
Roel Dieltiens cello
New European Ensemble

9:00

Intro 1

Bach - Ignace Bossuyt

10:00 – 12:30

Concert 1

Suites 2 & 4 / Sequenza’s I-VI

13:30

Intro 2

Berio - Mark Delaere

14:30 – 17:00

Concert 2

Suites 6 & 1 / Sequenza’s VII-X

19:00 – 21:30

Concert 3

Suites 3 & 5 / Sequenza’s XI-XIV

fluit - harp - vrouwenstem - piano - trombone - viool

hobo - viool - klarinet - trompet - piano
gitaar - fagot - accordeon - cello

FREE SOLO

‘Free solo’ is een begrip uit het alpinisme. Het is
de kunst om een steile bergwand te beklimmen
zonder enige vorm van beveiliging. Deze concertdag is daar het muzikale equivalent van. Aan de ene kant zijn er de zes Suites
voor Cello Solo van Johann Sebastian Bach, zowat hét symbool van muzikale
eenvoud en verstilling. Aan de andere kant zijn er de veertien Sequenza’s die
de Italiaan Luciano Berio tussen 1958 en 2002 schreef voor de meest uiteenlopende instrumenten. Het zijn allemaal stukken die de uiterste grenzen
opzoeken. Oud en nieuw dus, in een voortdurende dialoog tussen eenvoud
en complexiteit, hemel en aarde, leven en dood. Kortom: je beleeft hier een
duizelingwekkend muzikaal avontuur.
Roel Dieltiens zet zich nogmaals schrap om de hele Bach-cyclus op één dag
uit te voeren. Zonder twijfel is hij een van de meest begenadigde interpreten
van deze werken. Zonder bluf of uiterlijke vertoon haalt hij het diepste uit
deze muziek tevoorschijn – eerlijk en intens. Voor de indrukwekkende reeks
Sequenza’s brengt het New European Ensemble een elitelegertje topsolisten
in stelling. Van fluit, trombone en viool tot altsax, gitaar en accordeon, om
uiteindelijk weer te belanden bij... de cello!

‘Free solo’ is a mountaineering term for the art of climbing a steep rock wall without any form of
safety gear. This three-concert day is its musical equivalent. On the one hand are the six Suites
for Cello Solo by Johann Sebastian Bach, the embodiment of musical simplicity and serenity.
On the other hand are the fourteen Sequenzas by the Italian composer Luciano Berio, written
between 1958 and 2002 for a diverse range of instruments. All of these pieces explore the outer
limits, for both the instruments and performers. Come hear old and new, in a continuous
dialogue between simplicity and complexity, heaven and earth, life an death. In short, you’ll
have a dazzling musical adventure.
Roel Dieltiens is once again gearing up to play the all six Bach suites in one day. He is without
a doubt one of the most gifted interpreters of these works. His authentic and intense playing,
without posturing or flashiness, brings out the most profound qualities of this music. For
the formidable series of Sequenzas, the New European Ensemble will deploy an elite force
of leading soloists, from flute, trombone and violin to alto sax, guitar and accordion, finally
coming back full circle to... the cello!
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I.S.M. / PART OF ‘UUR KULTUUR’ KU LEUVEN

Maandag / Monday

14.10.2019

20:30

GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
INTRO: KLAAS COULEMBIER - 19:45
TICKETS € 20

Ervín Schulhoff: Strijkkwartet nr. 1
Antonín Dvořák: Strijkkwartet nr. 12 Amerikaans Strijkkwartet
Leoš Janáček: Strijkkwartet nr. 2 Intieme Brieven

Pavel Haas Quartet

INTIEME BRIEVEN

Schulhoff, Dvořák en Janáček: drie
totaal verschillende karakters met
drie totaal verschillende stijlen.
Maar toch hebben ze een ding gemeen: alle drie zijn het Tsjechen met een
ongelooflijk talent voor melancholie. Zelfs in de grootste vreugde lijkt het
verdriet nooit veraf. Dvořáks geliefde Amerikaanse Strijkkwartet ken je allicht,
en Janáčeks Intieme Brieven hebben intussen ook een vaste plaats in het
repertoire verworven. Maar Schulhoffs Eerste Strijkkwartet zal voor velen
een echte ontdekking zijn.
Het Pavel Haas Quartet is absolute wereldklasse. Geen enkel strijkkwartet
weet de Tsjechische muziek met zoveel overtuigingskracht uit te voeren als
dit viertal. Het speelplezier spat ook echt van de muzikanten af: frivool en
verfijnd als het kan, meeslepend en hartverscheurend als het moet.

Schulhoff, Dvořák and Janáček are three completely different personalities and three
completely different styles. Yet they all share one common quality: all three are Czech
composers with an incredible gift for melancholy. Even in moments of greatest joy, sorrow
seems never to be very far away. You may already know Dvořák’s beloved American String
Quartet, and Janáček’s Intimate Letters quartet has acquired a fixed place in the repertoire, but
Schulhoff ’s First String Quartet will be a real discovery for many listeners.
The Pavel Haas Quartet is absolutely world class. No other string quartet performs Czech
music with so much conviction as these four players. The joy they take in playing is tangible:
frivolous and refined whenever possible, compelling and heart-rending when they have to be.
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Donderdag / Thursday

17.10.2019

20:30

LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS
INTRO: MAARTEN BEIRENS - 19:45
TICKETS € 18

Tristan Murail: Portulan

Het Collectief

CARTOGRAFIE
VAN EEN LEVEN

Tristan Murail is een van de grootste
klanktovenaars uit de recente muziekgeschiedenis. Voor de cyclus Portulan
liet hij zich inspireren door zijn eigen
herinneringen: plaatsen met een bijzondere betekenis, voorwerpen, ontmoetingen, ervaringen enzovoort. Intiem
en ingetogen tekent hij de kaart van zijn verleden uit, glijdend van de ene
nuance naar de andere. Het is niet te versmaden fijnproeversmuziek voor
viool, altviool, cello, fluit, klarinet, hoorn, piano en percussie. Het zal allicht
niet lang duren voor je op het puntje van je stoel zit – om alles nog beter te
horen.

Tristan Murail is one of the greatest sound wizards in recent music history. His cycle Portulan
was inspired by his own memories: places with special significance, objects, encounters,
experiences, and so forth. He draws an intimate and understated map of his past, sliding from
one nuance to the other. It is not-to-be-missed music for explorers, written for violin, viola,
cello, flute, clarinet, French horn, piano and percussion. It probably won’t be long before
you’re on the edge of your seat – trying to hear everything even better.
Het Collectief have been regular guests at Festival 20‧21 for years, and of course not without
reason. Again and again, the ensemble surprises with new and incomparable repertoire,
always giving a superior performance. This year they’ll be putting their best foot forward to
put Portulan on the map.
12

V.U. Maarten Beirens, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Het Collectief is al jarenlang een vaste gast op Festival 20 • 21. Niet zonder
reden natuurlijk. Steeds weer komt het ensemble verrassend uit de hoek,
met nieuw en onvolprezen repertoire, en altijd superieur uitgevoerd. Dit jaar
zetten ze hun beste beentje voor om Portulan op de kaart te zetten.

Vrijdag / Friday

25.10.2019

20:30

LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS
INTRO: PIETER BERGÉ - 19:45
TICKETS € 30

Kaija Saariaho: Aile du songe
Jean Sibelius: Symfonie nr. 5
Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Osmo Vänskä conductor
Edith Van Dyck fluit / flute

FIN(N)ISHING TOUCH

Festival 20 • 21 trekt niet
ieder jaar een symfonische
kaart, maar voor onze
25e verjaardag willen we echt nog eens graag alle registers open trekken.
Het Antwerp Symphony Orchestra presenteert daarvoor een volledig Fins
programma dat de hele 20e eeuw overspant. Het steekt van wal met het
poëtisch fluitconcerto Aile du songe van Kaija Saariaho, een prachtig werk
vol tintelende klank- en kleurschakeringen. Daarna komt de machtige Vijfde
Symfonie van Jean Sibelius aan de beurt, echt een granieten meesterwerk.
Voor dit Finse programma laat het Antwerp Symphony Orchestra (de vroegere
Filharmonie) niets aan het toeval over. Het slaat de handen in elkaar met
de Finse dirigent Osmo Vänskä, wereldwijd beschouwd als een van dé
specialisten van de Skandinavische symfonische muziek. Nog niet zo lang
geleden won hij zelfs een Grammy Award voor zijn interpretatie van enkele
Sibelius-symfonieën samen met het Minnesota Orchestra.

Festival 20·21 doesn’t play a symphonic card every year, but for our 25th birthday we’d really like
to pull out all the stops again. The Antwerp Symphony Orchestra will help us celebrate the
occasion with an all-Finnish programme spanning the entire 20th century. They’ll start with
the poetic flute concerto Aile du songe by Kaija Saariaho, a splendid piece full of scintillating
sound and timbre shadings. They’ll follow it with Jean Sibelius’ powerful Fifth Symphony,
truly a solid masterpiece.
For this Finnish programme, the Antwerp Symphony Orchestra (formerly ‘de Filharmonie’)
is leaving nothing to chance. They’ll join up with the Finnish conductor Osmo Vänskä,
considered one of the world’s foremost specialists in Scandinavian symphonic music. He even
won a Grammy Award recently, for his interpretation of several Sibelius symphonies with the
Minnesota Orchestra.
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RUBY

D E V O L L E S M A A K VA N
ROBIJNROOD FRUIT

ALTIJD WELKOM
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

CURSUSSEN & OMKADERING
Programmavoorstelling 2019
Voor de presentatie van onze 25e editie nodigen we je
dit jaar uit in de huiselijke gezelligheid van boekhandel
Barbóék, in het hartje van Leuven. Maarten Beirens
en Pieter Bergé laten je even binnenkijken in elk van
de negentien concerten. Het wordt een sprankelend
zomers aperitief, dat de herfsthonger naar Festival 20·21
alleen maar zal aanwakkeren. Gratis, maar zeker niet
voor niets!
Woensdag 12.06.2019 19:00

Barbóék
Gratis
Te reserveren via martine@festival2021.be

Festivalcursus i.s.m. Davidsfonds Academie
Arnold Schönberg: in de sporen van Beethoven
Arnold Schönberg was een van de belangrijkste componisten van de vorige eeuw. Toch krijgen sommige
muziekliefhebbers hoofdpijn als ze zijn naam horen,
laat staan zijn muziek. In een lezing met piano verduidelijkt Pieter Bergé waarom de muziek in het begin van
de 20e eeuw plots zo ‘moeilijk’ lijkt te worden en hoe je
kunt leren om haar toch naar waarde te schatten.

Inleidingen
Concertinleidingen
beginnen drie kwartier
voor aanvang.

Programmaboekjes en -bundel
Te koop op de concertlocatie.
Losse programmaboekjes per
concert aan € 2; programmabundel
aan € 10.
De programmaboekjes gaan online
vijf dagen voor het betreffende
concert.
Programmaboek Transit
Te koop op de concertlocatie aan
€ 4. Het programmaboek gaat
online tijdens het Transitweekend.
Programme booklet Transit
For sale (€ 4) at the concert venue.
The programme booklet will go
online during the Transit weekend.

Tijdens het avondconcert speelt het onovertroffen
Quatuor Danel het Tweede Strijkkwartet van Schön
berg, naast twee late Beethovenwerken. Als geen ander
slagen de Danels erin om spelenderwijs te laten horen
hoe vernieuwing voortkomt uit traditie. Samen met
Pieter Bergé belichten ze in het lecture-recital het
enorme schandaal dat de première van Schönbergs werk
in 1908 teweegbracht.

Sofamomenten in het
STUKcafé tijdens Transit

Donderdag 26 september
Lezing 14:30 tot 16:30 Tuinkamer Hollands College
Lecture-recital 20:00 & Concert 20:30
Grote Aula Maria Theresia college

On the sofa
in the STUKcafé Transit

INFO davidsfonds.be/academie
ORG. DAVIDSFONDS REG. LEUVEN EN FESTIVAL 20·21

Componisten nestelen zich op de sofa in
het STUKcafé voor een uitgebreid gesprek.
Eenmaal knus weggezakt in de intimiteit
van de kussens, zullen ze makkelijk
geneigd zijn ons de drijfveren, inspiratie
én alle geheimen van hun muziek toe te
vertrouwen.

Composers will repair to the STUKcafé sofa
for an extended conversation. Once they’ve
nestled into the comfy cushions, they’ll
be readily inclined to share with us what
drives them, what inspires them and all the
secrets of their music.

Volg Festival 20·21 op de voet
Follow Festival 20·21 as it happens.
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Uw thuis weg van huis.
www.bchotel.be
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AGENDA
23.09.2019
20:30
Gustav Holst,
Georg Friedrich Haas
Trombone Unit Hannover

14.10.2019
20:30
Ervín Schulhoff, Antonín Dvořak,
Leoš Janáček
Pavel Haas Quartet

17:30
Wieland Hoban, Jason
Buchanan, Ashley Fure,
Maya Verlaak
Ensemble Interface & Nico Couck

26.09.2019
20:00 lecture-recital
20:30 concert
Ludwig van Beethoven,
Arnold Schönberg
Quatuor Danel & Virpi Räisänen,
Pieter Bergé

17.10.2019
20:30
Tristan Murail
Het Collectief

20:30
Eric Sleichim
BL!NDMAN

03.10.2019
20:30
Engelse kamermuziek
Oxalys & Yves Saelens
08.10.2019
20:30
Wolfgang Rihm
Goeyvaerts String Trio
13.10.2019
10:00 > 21:30
Johann Sebastian Bach,
Luciano Berio
Roel Dieltiens & New European
Ensemble

18.10.2019
20:30
Frederik Croene, Daan Janssens
Pianoguide
22:15
Claudia Molitor, Tullis Rennie
& Gerrit Valckenaers
Lucrecia Dalt
TRANSIT Late Night ‘Double Bill’

20.10.2019
14:00
Rebecca Saunders,
Marco Momi, Peter Ablinger,
Yu Kuwabara, Rolf Riehm
Nicolas Hodges
17:30
Oscar Bianchi, Francesca
Verunellli
Quatuor Diotima

19.10.2019
11:30
Wim Henderickx
MATRIX-project: DROM

20:30
Wim Henderickx, Vykintas
Baltakas, Annelies Van Parys
HERMESensemble

14:00
Mayke Nas
Nieuw Amsterdams Peil

25.10.2019
20:30
Kaija Saariaho, Jean Sibelius
Antwerp Symphony Orchestra
& Edith Van Dyck

LOCATIES / LOCATIONS
LEUVEN

PARKINGS
LEUVEN

Aula Pieter De Somer
Charles Deberiotstraat 24

Heilig Hart
Naamsestraat 102

Grote Aula
Maria Theresia College
Sint-Michielsstraat 6
(Hogeschoolplein)
Iers College
Janseniusstraat 1

LUCA School of Arts Campus
Lemmens
Lemmensberg 3
STUK
Naamsestraat 96
30CC/Schouwburg
Bondgenotenlaan 21
BarBóék
Schrijnmakersstraat 17

De Bond
Martelarenplein 18
Ladeuze
Ladeuzeplein 20
zonaarleuven.be
delijn.be
nmbs.be
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TICKETS VOOR
FESTIVAL 20.21
START TICKETVERKOOP

TICKET SALES START

Donderdag 13.06.2019 10:00

Thursday 13.06.2019 10:00

WAAR TE KOOP?

HOW TO BUY TICKETS

Online
festival2021.be

Online
festival2021.be

Bestel online en print zelf je e-tickets. Of je kan e-tickets
ook als PDF of via de Wallet-app op je smartphone
zetten en laten scannen aan de inkom.

Order online and print your e-tickets yourself. Or you
can put your e-tickets on your smartphone as a PDF or
use the Wallet app, and have them scanned at the door.

Via mail
ticket@stuk.be

By email
ticket@stuk.be

Vermeld het concert, de concertdatum en het aantal
personen. Je reservatie is pas geldig wanneer je
een bevestigingsmail krijgt met de uitnodiging om
te betalen via overschrijving. Na betaling krijg je de
tickets automatisch toegestuurd via mail. De reservatie
blijft twee weken geldig, daarna vervallen onbetaalde
reservaties.

Please state the concert name, the concert date and
number of tickets. Your reservation is only valid once
you have received a confirmation email with the request
to pay by bank transfer. Once your payment has been
received, your tickets will automatically be sent to you
by email. Unpaid reservations for tickets will expire after
two weeks.

Ticketbalie (Nieuw)

Ticket desk (New)

STUK onthaal, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
Ma - Vr / Mon - Fri 10:00 - 18:00

STUK reception, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
Ma - Vr / Mon - Fri 10:00 - 18:00

Van 3.06 tem 10.09.2019 :
Ma - Vr / Mon - Fri 10:00-13:00 & 14:00-18:00
Gesloten van 8.07 tot 28.07.2019

From 3.06 up to and including 10.09.2019 :
Ma - Vr / Mon - Fri 10:00-13:00 & 14:00-18:00
Closed from 8.07 - 28.07.2019

Tickettelefoon
016 320 320

Ticket telephone
+32(0)16 320 320

Reserveer a.u.b. online, via mail of ter plaatse aan
de ticketbalie van het STUK onthaal. Bij wijze van
uitzondering kan reserveren ook telefonisch, maar
enkel voor losse tickets. Nadat de bestelling genoteerd
is, krijg je een bevestigingsmail met de uitnodiging
om te betalen via overschrijving. > Zie openingsuren
Ticketbalie

Please reserve tickets online, by email or in person at
the ticket desk at the STUK reception desk. Telephone
reservations can only be made for single tickets.
Once the order has been noted, you will receive a
confirmation email with the request to pay by bank
transfer. > See opening times for Ticket desk

Zaalkassa
Op de concertlocatie, open drie kwartier voor aanvang.
Enkel verkoop losse tickets, cash te betalen of met
Bancontact-app. Gereserveerde tickets liggen hier klaar
tot 15 minuten voor het concert. Niet afgehaalde tickets
worden daarna vrijgegeven.
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TICKETS FOR
FESTIVAL 20.21

At the venue
Tickets can be purchased at the concert venue, starting
45 minutes before the starting time. Single ticket sales
only; payment must be in cash or with the Bancontact
app. Reserved tickets will be held until 15 minutes before
the concert. Any tickets not picked up will be released
for sale.

PRIJZEN EN KORTINGEN*

PRICES AND DISCOUNTS *

Bij de concerten is de basisprijs vermeld.
• Er zijn kortingen op losse tickets voor:
-26, +65, groepen +10 en KU/UZ Leuven personeel
en studenten.
• Er zijn abonnementsformules vanaf 3, 5 of 8
verschillende en betalende tickets.
• Er zijn speciale passen voor KU Leuven studenten
mét Cultuurkaart

The price listed with the concerts is the normal price.
• There are discounts on single tickets for:
-26, +65, groups of 10 or more and KU/UZ Leuven staff
and students.
• There are subscription formulas starting with 3, 5 or 8
different tickets (free concerts not included).
• Special passes are available for KU Leuven students
with a Culture Card

Losse tickets

Single tickets

KORTING standaard

DISCOUNT standard

• –26: 10%
• +65: 5%
• Groepen +10: 25%

• –26: 10%
• +65: 5%
• Groups (min. 10): 25%

KORTING KU/UZ Leuven

DISCOUNT KU/UZ Leuven

KU/UZ Leuven personeel & studenten (ticket of duo-ticket):
• 25% op alle Festival 20·21 concerten 2019
• 50% op het openingsconcert 23.09.2019

KU/UZ Leuven staff and students (ticket or duo ticket):
• 25% on all Festival 20·21 concerts in 2019
• 50% on the opening concert 23.09.2019

KU Leuven Studenten mét Cultuurkaart:
• 50% op alle Festival 20·21 concerten

KU Leuven Students with a Culture Card:
• 50% on all Festival 20·21 concerts

Abonnementen en Pas

Subscriptions and Festival Pass

TOT 40% KORTING

UP TO 40% DISCOUNT

Stel je eigen abonnement samen.
Kiest minstens 3 concerten uit het aanbod van
Festival 20·21 en geniet van de kortingen tot 40%.

Put together your own subscription. Choose at least
3 concerts from the Festival 20·21 list and enjoy a
discount of up to 40%.

ABO+3 25% vanaf 3 verschillende betalende concerten
ABO+5 30% vanaf 5 verschillende betalende concerten

ABO+3

25%

for 3 or more different concerts
(not incl. free concerts)

ABO+5

30%

for 5 or more different concerts
(not incl. free concerts)

ABO+8

40%

for 8 or more different concerts
(not incl. free concerts)

ABO+8 40% vanaf 8 verschillende betalende concerten

TOT 60% KORTING KU Leuven studenten
mét Cultuurkaart
Studenten mét KU Leuven Cultuurkaart kunnen
intekenen op een Pas Festival 20·21- of Pas-Transit
met 60% korting (neem contact op via martine@
festival2021.be).

UP TO 60% DISCOUNT KU Leuven students
with Culture Card
Students with a KU Leuven Culture Card can sign up
for a Festival 20·21 or Transit Pass with a 60% discount
(contact martine@festival2021.be).

PAS Festival
20·21

60%

Alle Festival 20·21, behalve de
Transitsconcerten

PAS Festival
20·21

60%

All Festival 20·21 concerts,
except Transit concert

PAS Transit

60%

Alle Transitconcerten

PAS Transit

60%

All Transit concerts

Begeleiderspas en Kansentarief UiTPAS

Companions of disabled customers and UiTPAS holders

• Begeleiderspas voor andersvaliden van de Provincie
Vlaams-Brabant: gratis toegang voor de begeleider.
• Kansentarief UiTPAS: 80% reductie.

• Companions of disabled customers from within the
Province of Flemish Brabant will be admitted free.
• Holders of an UiTPAS receive an 80% discount.*

* De kortingspercentages worden afgerond, behalve voor de UiTPAS

*Discount percentages are rounded, except for the UiTPAS
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Ticketservice

Ticket service

• Tickets kopen houdt automatisch in dat je akkoord
gaat met de ticketservice
• Kortingen zijn niet cumulatief
• Kortingspercentages worden afgerond
• ABO’s moeten in 1 beweging besteld worden
• Verkochte tickets worden niet terugbetaald en niet
omgeruild
• Bij de ticketcontrole kan ook het kortingstarief
nagekeken worden. Heb je geen recht op de korting,
dan moet het verschil onmiddellijk bijgepast worden,
anders kun je het concert niet bijwonen.

• When you purchase tickets it is automatically
assumed that you agree to the terms and conditions
of the ticket service
• Discounts cannot be combined
• Discount percentages are rounded
• ABO’s (subscriptions) must be ordered in 1 transaction
• No refunds or exchanges on tickets once purchased
• Please provide proof of any discount, as the discount
rate may be checked at the door. If you are not entitled
to the discount, then the difference must be paid
immediately or you will not be admitted to the concert.

Rolstoelgebruikers

Wheelchair users

Neem contact op met STUK onthaal om uw plaats te
blokkeren. Bij voorkeur via mail ticket@stuk.be.

Please contact the STUK reception to reserve your spot,
preferably by email to ticket@stuk.be.

Te laat komen

Latecomers

Laatkomers worden niet meer toegelaten tot het concert.

Latecomers will not be admitted to the concert.

Festival 20·21 is UiTPASpartner

Festival 20·21 is an UiTPAS partner

Uitinleuven.be/uitpas

Uitinleuven.be/uitpas

COLOFON

REDACTIETEAM
Pieter Bergé & Maarten Beirens Teksten / Texts
Pauline Jocqué & Yentl Ventôse Redactie / Editing
Martine Sanders Eindredactie / Final Editing
Anne Hodgkinson Vertaling / Translation (English)

CONTACT
Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63
B - 3000 Leuven
+32 16 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be

FESTIVALTEAM
Mark Waer Voorzitter / Chair
Maarten Beirens Algemeen directeur en artistieke
leiding / Managing Director and Artistic Director
Pieter Bergé Artistieke leiding / Artistic Director
Peter Janssens Adviseur / Advisor
Eddy Frans Adviseur / Advisor
Pauline Jocqué Productie / Production
Yentl Ventôse Publicaties en productieassistentie /
Publications and Production assistence
Martine Sanders Communicatie / Communications
la fabrique de regards • Muriel Waerenburgh /
Lise Bruyneel Vormgeving & foto’s / Design & pictures
De Cijferraad Boekhouding / Accounting

FESTIVAL 20·21
IS LID VAN / IS A MEMBER OF:
Festival van Vlaanderen festival.be
European Festivals Association (EFA) efa-aef.eu
KEYCHANGE
Festival 20·21 is aangesloten bij Keychange en wil
zo actief meebouwen aan genderevenwicht in de
hedendaagse muziek. Keychange is een baanbrekend
internationaal initiatief dat investeert in vrouwelijk
opkomend talent en festivals actief aanmoedigt om in
het muzikale landschap een 50:50 genderevenwicht te
realiseren tegen 2022.
Festival 20·21 is affiliated with Keychange and aims to
actively contribute to gender balance in contemporary
music. Keychange is a pioneering international initiative
which empowers women to transform the future of music
and encourages festivals to achieve a 50:50 gender
balance by 2022.
Het programma in deze brochure wordt gegeven onder
voorbehoud van wijzigingen. /
We reserve the right to make changes in the programme
presented in this brochure.
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SUBSIDIËNTEN

SPONSORS
PARTNERS

SPONSORS MET VIP-INVITATIES

MEDIAPARTNER

PARTNERS
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V.U. Maarten Beirens, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

LOGISTIEKE SPONSORS
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FESTIVAL 20.21
INFO EN TICKETS
Brusselsestraat 63
B - 3000 Leuven
+32 16 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be
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