Journée du luth
18 octobre 2015
Académie de
Woluwe
St Lambert

eluit--Luthinerie
Geluit
Uitgave van de Belgische Luitacademie
Publication de l'Académie belge du Luth

Luitdag
18 october ‘15
Academie St
Lambrechts
Woluwe

sponsor

N°68 09/ 2015

E

dito
Christine Ballman
Présidente

Chers amis du luth, notre newsletter de septembre vous apporte le
programme de la prochaine Journée du Luth qui se tiendra dans
les locaux habituels de l'Académie de Woluwé-Saint-Lambert le 18
octobre prochain.
Elle fera la part belle à Philippe Malfeyt qui, après des études au
Royal College of Music de Londres, a œuvré pendant tant
d’années à la diffusion du luth en Belgique et a intégré avec
succès l'instrument à d'autres types de musique. Ce sera l'occasion d'entendre en concert l'un de ses élèves, Floris de Rycker.
Vous trouverez le programme détaillé dans ce numéro et nous
vous attendons nombreux avec vos instruments bien entendu!
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Het programma van de luitdag kreeg intussen vorm, dat
vindt u op blz 2, we hopen u daar weer talrijk te mogen
begroeten. U hoort er oude én nieuwe muziek voor luit, de
moderne composities voor luit zitten echt wel in de lift de
laatste tijd, denken we aan de fel gesmaakte composities
van ons trouwe lid Gilbert Isbin, uitgevoerd door Stathis
Skandalidis, naast de twee nieuwe cd’s met Philippe
Malfeyt, meer daarover op p. 4. Philippe Malfeyt geeft niet
alleen een concert maar biedt ook een workshop aan waar
hij zowel adviezen geeft over techniek, interpretatie als
improvisatie. Floris De Rycker brengt Spaanse muziek.
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du luth 18 octobre 2015
J ournée
Académie de musique

L

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles

Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel

Woluwe St-Lambert

Programme
09:00 Accueil, café ou thé - visite expo
Dirk De Hertogh-Renzo Salvador
10:00 conférence sur le luth par Renzo Salvador
11:30 Concert ‘Tied & Nickled’ Philippe Malfeyt
luth et Didier François nyckelarpa
12:30 Apéro, repas et visite expo
13:00 réunion des membres

p. 2

uitdag 18 october 2015
Muziekacademie
St-Lambrechts-Woluwe
Programma
09:00 Verwelkoming met koffie of thee - bezoek
aan de instrumentententoonstelling met bouwers
Dirk De Hertogh-Renzo Salvador
10:00 lezing over de luit door Renzo Salvador
11:30 Concert ‘Tied & Nickled’ door Philippe
Malfeyt luit en Didier François nyckelharp
12:30 aperititef, lunch en bezoek tentoonstelling
Verkoop van cd’s snaren en partituren

13:30 workshop par P. Malfeyt
15:00 Floris De Rycker : Narvaez & Sanz vihuela
et guitare baroque.

13u ledenvergadering
13.30 workshop door Philippe Malfeyt

16:00 teatime et Le Luth Doré par Miguel Yisrael
15.00 Floris De Rycker :Narvaez & Sanz, vihuela
en barokgitaar.

16:30 Podium libre & ensemble
Fin : 18:00

16u vieruurtje en demonstratie van de Luth Doré
door Miguel Yisrael en voorstellen van zijn nieuwe
uitgaven van luitmuziek
Floris De Rycker

16.30 open podium met resultaten van workshop
en solo optredens.
Einde: 18:00

Cafétéria, toute la journée
La cafétéria au sous-sol est ouverte toute la journée.
Des pâtisseries (amenées par chacun d’entre nous) et
des boissons vous y sont proposées. À midi vous
pouvez y manger votre pique-nique ou encore mieux
d’apporter quelque chose à partager.
Expositions d’instruments, partitions toute la

Tentoonstelling van instrumenten en partituren gedurende de hele dag:
luitbouwers Dirk De Hertogh-Renzo Salvador.

Cafetaria
Doorlopend is een cafetaria geopend in de kelderkeuken, er is drank verkrijgbaar, traditiegetrouw brengt ieder wat zelfgemaakt gebak mee. Als middagmaal kunt
journée Dirk De Hertogh-Renzo Salvador.
u best voor eigen picknick zorgen, bij de lunch tovert
iedereen dan wat op tafel zodat we een heel divers
Workshop & Podium libre : Amenez votre instrument ! aanbod van hartige hapjes krijgen dat we vervolgens
Sortez de votre coquille ! Venez jouer devant un public kunnen delen.
choisi ces morceaux que vous travaillez depuis si
longtemps ou que nous aurons travaillé ensemble ! Workshop &Open podium: B r e n g u w i n s t r u m e n t
Quelque soit votre niveau et le résultat, les ( e n ) m e e !
applaudissements sont garantis. Si ce n’est pas le cas Kruip uit uw (luit)schelp en laat ons meegenieten van
nous vous rembourserons la totalité du prix de de muziek waar u mee bezig bent. Om het even op
l’inscription à la Journée !
welk niveau u speelt, applaus is gegarandeerd.
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Philippe Malfeyt behaalde in 1983 het luitdiploma aan het “Royal College of Music” te London en doceerde aan de conservatoria van Gent en Brussel en aan het Lemmensinstituut. Philippe Malfeyt legt
zich toe op vele oude tokkelinstrumenten : renaissance- en barokluit, aartsluit, theorbe, our, colascione, barokgitaar en cister. Hij probeert de luit ook te integreren in andere muziekgenres, waardoor dit
instrument uit haar historisch isolement geraakt, met Luthomania en vandaag Tied & Nyckled.
Hij speelt ook bij Il fondamento, Ex tempore, Ijustiniani, Currende, Rans en Millenarium.

Didier François & Philippe Malfeyt
Floris De Rycker

Floris De Rycker studeerde luit, vihuela en theor- de Vlaamse Opera (Messiah), het Paleis (Nina
be bij Philippe Malfeyt in Leuven en Brussel. In Nina), NTGent (Het Leven een Droom), Muziek2003 won Floris de wedstrijd van de Marco Fodel- theater Transparant (L'Orfeo, Sestina), Laika en
la Fondazione en studeerde hij een jaar bij Paul de dagen (Floris en Blancefloer). Op Kunst in de
Beier in Milaan.

Luwte 2009 deelde Floris het podium met Miel

Ondertussen heeft Floris een indrukwekkende Cools, Buurman, Anton Walgrave en Frank Vaninstrumentencollectie opgebouwd en is hij een der Linden. Voor literaire avonden werkte Floris
veelgevraagd solist op renaissance- en barokgi- meermaals samen met Bart Stouten (radio Klara),
taar, renaissance- en barokluit, vihuela, aartsluit Johan Van Cauwenberge en Marleen de Crée.
en theorbe. Daarnaast wordt Floris als specialist Mede hierdoor is Floris' naam vereeuwigd in roin historische tokkelinstrumenten regelmatig uitge- mans van Bart Stouten en Sandro Veronesi. Vele
nodigd om mee te werken aan theaterproducties, mensen kennen Floris ook als 'luitspeler in de aucd-opnames en concerten door onder andere to' uit het reclamefilmpje van radio Klara voor het
graindelavoix (Muntagna Nera, Poissance d- ochtendprogramma Espresso.
Amours, La Magdalene, Cecus, Motets, Saint- Floris werkt als muzieksamensteller voor radio
Amour 2012), La Caccia (Senfl, Musici Segreti), Klara. Als leraar luit en muziekgeschiedenis is
RedHerring, het voormalige Capilla Flamenca Floris verbonden aan de muziekacademies van
(Cock Robin, 12x12), Sarada (Lust hab ich, O Ro- Zaventem, Edegem en Ekeren en het SLAC/
sa bella, Alexander Agricola), FroeFroe (Tropoï), conservatorium in Leuven.
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Plan d'accès Journée du luth 18/10/15
Académie de Woluwe-St-Lambert
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles
Transport en commun
A 10 mn de la gare centrale. Depuis la halte Centrale B, prendre le
métro 1B direction Stockel, descendre à Montgomery.
En Voiture
Ring de Bruxelles direction Liège. Prendre l’autoroute E40 direction
Centre. Suivre Montgomery en restant sur la voie latérale. Prendre
à droite l’avenue Dietrich avant le rond point .
Wegwijzer Luitdag 18/10/15
Academie St-Lambrechts-Woluwe
Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel
Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station: Vanaf
halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen tot aan halte
Montgomery.
Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting
Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan.
Ga op de R. Whitlocklaan rechtsaf na het park bij de verkeerslichten voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan).

C
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Tied & Nyckled baroque updated homerecords.be
Met P. Malfeyt, D. François & R. Lischka als uitvoerders
en waar beide mannen zich ook profileren als componisten
naast R. de Visée en F. Mompou (met de wondermooie
melodie van zijn Canço VI), een mix dus van historisch en
easy listening
Meer info op de Website: www.didierfrancois.be
Luthomania heeft ook een nieuwe cd uit ‘Peregrina’ met
een sextet van tokkelinstrumenten uit verschillende culturen en de bijhorende wereldmuziek.
Contact: abidbahri@gmail.com tel 32(2)4116363
NEW CD ! STATHIS SKANDALIDIS PLAYS GILBERT ISBIN

Worldwide release by Tern Records
Available on CD Gilbert Isbin is a Belgian composer, lutenist and guitarist He has released an impressive string of
recordings for various labels and toured throughout Europe and the US. His compositions, thus far appr. 200 for
lute, guitar and ensemble have been have been published
by UK Lute Society, Berben Ediziones Musicales, Lantro,
Kameleon Editions, Golden River, Auurk Editions,
Parsilfal, Rombaux
www.gilbertisbin.com

or contact gilbert.isbin@gmail.com

at and
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n memoriam
Gerhard Bos

Voor de leden die hem gekend hebben op de luitdagen
in kasteel de Renesse in Oostmalle is er het droeve
nieuws dat luit- en harpbouwer Gerhard Bos op vrijdag
26 juni 2015 is overleden. Hij was al een aantal jaren
ernstig ziek en is nu, zoals zijn echtgenote ons schreef,
uit zijn lijden verlost. We herinneren ons in het bijzonder zijn mooi gesculpteerde muzieklessenaars.
C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès
de Gerhard Bos, luthier des Pays-Bas. Vous vous souviendrez sans doute de lui, pour l'avoir rencontré lors
des Journées de Renesse, ou à Oostmalle, et pour
avoir admiré ses splendides pupitres sculptés. Notre
sympathie va à sa femme et à sa famille.

Op zijn reis fotografeerde Philippe Malfeyt dit mooie fresco voor ons
Eglise Notre Dame de Tramesaygues Audressein Ariège France

mededeling:

communiqué :

Hernieuwing lidgeld 2015
- 25.00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)
te storten op rekening:

Cotisation 2015
- 25,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant)
sur le compte :
IBAN: BE53 3101 2936 5653 - BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE53 3101 2936 5653 - BIC: BBRUBEBB

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

IBAN BE53 3101 2936 5653Bic: BBRU BEBB

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé leur cosaon. Pouvons-nous demander aux autres de
bien vouloir verser leur contribuon pour 2015, ou de faire un ordre permanent pour ne plus devoir y songer.
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un courriel à Ariane Renel qui pourra vous fournir l'informaon.
Les membres reçoivent lesnewsle.ers, comme celle que vous lisez pour l'instant avec les nouvelles, agenda de
concerts, recension de publicaons et de CDs, ainsi que le yearbook en version papier, qui conent les arcles
plus musicologiques.
Merci d'avance!
Chrisne Ballman administrators@lute-academy.be
De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging
die als doel heeft contacten te leggen tussen de
luitliefhebbers in België.
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie :
Greet Schamp
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem
tel & fax : 03 289 01 19
E-mail : contact@lute-academy.be
Internet site : www.lute-academy.be
Compte bancaire / Bankrekening :

IBAN: BE53 3101 2936 5653 - BIC: BBRUBEBB
We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. Mag ik
echter aan alle anderen een oproep doen om het lidgeld voor

L’Académie belge du Luth est une association de fait
dont le but est de favoriser les contacts entre les passionnés du luth en Belgique.

2015 te betalen of geef gewoon een permanente jaarlijkse opdracht aan uw bank. Indien u niet zeker bent of u al betaald
hebt voor het lopende kalenderjaar, stuur dan een mailtje naar
onze penningmeester Ariane Renel, die kan het u al dan niet
bevestigen.administrators@lute-academy.be
Wie lid is krijgt de elektronische nieuwsbrief, zoals deze met
nieuwsjes, concerten, nieuwe cd’s en uitgaven en het gedrukte
jaarboek met de meer musicologische artikelen van blijvende
waarde.
Dank bij voorbaat, G. Schamp

