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Chers amis luthistes, 
Voici, malgré tout le travail d’organisation du Festival 
européen – qui fut un réel succès ! –, et de la Journée de 
Renesse, une dernière gazette papier avant de passer à 

notre version électronique de la revue. 
Comme nous vous l’avons déjà communiqué, ce passage à un medium 
électronique suit à la fois une tendance générale et est surtout l’occasion de 
réduire les frais d’imprimerie et de poste qui mangent pratiquement la moitié 
de nos maigres ressources. Il y a du reste un avantage à cette version 
électronique, l’agenda y sera toujours d’actualité, certains concerts ou 
activités ne pouvaient être communiqués que tous les trois mois… Certains 
d’entre vous ne nous ont pas encore transmis leur adresse électronique. 
Faites-le, ou dites-nous si vous n’en avez pas, dans ce cas nous vous ferons 
parvenir quand même une version papier. 
Mais que ces changements ne vous empêchent pas de soutenir notre action. 
Notre cotisation reste très modeste ! Pensez en termes de soutien et non plus 
d’abonnement. Nous souhaitons comme par le passé continuer à organiser 
des rencontres, notre Journée du luth annuelle et mettre au point un « 
Yearbook » dans lequel vous trouverez les articles de fond faisant défaut à 
notre version électronique. Cette revue spéciale paraîtra en octobre, et ceux 
qui assistent à notre Journée pourront ainsi repartir avec leur exemplaire. 
Ce changement obligé de politique éditoriale ne fera que nous faire gagner de 
l’argent. En effet, au niveau de la préparation de la version électronique, notre 
travail reste aussi important. Une fois de plus, nous souhaiterions que vous 
participiez de manière concrète, même avec une toute petite collaboration, à 
aider l’équipe qui œuvre depuis le début et qui est fatiguée ! Vous pouvez me 
contacter par courriel (cballman@ulb.ac.be) ou par téléphone (0485304557). 
Merci d’avance et bonne lecture ! 

E dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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Beste leden en sympathisanten,  
Wellicht bent u verwonderd toch nog een tijdschrift van maart 
te krijgen. Door alle drukte van het luitfestival in Antwerpen en 
de luitdag in Renesse, is het noodgedwongen wat uitgesteld. 
Deze twee evenementen kenden trouwens een enorm groot 
sukses, zie verderop in dit blad voor meer hierover. 
Het is inderdaad echt onze bedoeling om voortaan een elec-
tronische nieuwsbrief te sturen, de druk- en portkosten voor 
een driemaandelijks tijdschrift wegen te hoog. Jammer genoeg 
hebben nog niet alle leden ons hun mailadres laten weten, 
dus als dit nog niet gebeurd is, doe dit dan zo snel mogelijk! 
We krijgen vaak als reactie van mensen dat ze toch graag een 
papieren versie krijgen, maar eigenlijk kan ieder die inderdaad 
toch zelf (laten) afdrukken. Probleem is vooral dat men blijk-
baar niet zo gauw wil betalen voor iets vluchtig als een pdf-
nieuwsbrief. Men ziet deze evolutie echter ook elders. Met een 
minimum aan lidgeld, beschouw dit niet als abonnement maar 
eerder als ondersteuning van onze vereniging, daarbij denk ik 
toch aan 20€, 10€ voor studenten, per jaar, kunnen we  luitda-
gen en andere activiteiten blijven inrichten, de hosting voor de 
website betalen en een nieuwsbrief en jaarboek maken. Ver-
geet niet dat wij met eenzelfde team al jaren onbezoldigd wer-
ken. De website actueel houden vraagt ook wel heel wat werk, 
maar dat is niet te vergelijken met het maken van 4 tijdschrif-

ten per jaar. We willen korter op de bal kunnen spelen want 
bijvoorbeeld luitconcerten tijdig aankondigen is niet zo een-
voudig wanneer een tijdschrift maar om de 3 maanden ver-
schijnt. 
We hopen ook op nog meer respons van de leden zelf, wat 
betreft concerten (ook hun eventuele verslag hierover), cur-
sussen, nieuwe cd’s. 
We zoeken nog naar een formule om onze website uit te brei-
den met een afdeling alleen voor de leden, waarvoor men dan 
in ruil voor een ledenbijdrage een paswoord krijgt, dat toegang 
geeft tot exclusieve informatie 
Er zal een jaarboek verschijnen op papier dat alle musicologi-
sche artikels bundelt telkens ter gelegenheid van de luitdag in 
october in Brussel. Zo kunnen de leden die daar aanwezig zijn 
hun boek meteen meenemen, de andere worden per post 
verstuurd. 
Als tweede punt moet ik zeggen dat wij met een beperkt aan-
tal mensen al jaren aan de kar trekken, deze taak wordt zwaar 
op de duur, allemaal vrijwilligerswerk uiteraard. 
De luitvereniging is dringend op zoek naar nieuwe leden voor 
het bestuur en de redactie. 
Dus als u graag meehelpt…slechts één adres 
contact@lute-academy.be of schriftelijk of telefonisch bij het 
secretariaat zie p. 20 

V an de redactie 
Greet Schamp, Vice Voorzitster 

Musicologe Godelieve Spiessens schreef exclusief voor ‘Geluit’ 
de artikelenreeks ‘Antwerpse luitslagers’. Als bekroning hiervan 

brengt de Belgische Luitacademie in samenwerking met de Antwerpse vzw Cantiga, een boek uit: ‘Geluit in Antwerpen tijdens 
het Ancien Régime’. Het werk biedt een overzicht vanaf de vroegste aantekeningen over de luit in de Antwerpse archieven en 
wordt ruim geïllustreerd met 32 afbeeldingen van luiten en luitspelers door Antwerpse Meesters. 
U kan dit boek 123 blz, verkrijgen aan 15€ (ledenprijs : 12€) plus 5€ (buitenland 10€) verzendkosten.  
Het bedrag is te storten op rekening van de luitacademie of op 779-5982322-75 van vzw Cantiga, Laar 36, 2140 Antwerpen 
Meer info: contact@lute-academy.be of tel. 03/236 00 39 
Deze uitgave kwam tot stand dank zij subsidies van de Provincie Antwerpen. 

G eluit in Antwerpen 
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P aul Rans 
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Na publicatie van ons artikel over deze Antwerpse theorbist 
aan het Spaanse Hof in nr. 43 van dit tijdschrift ontvingen wij uit 
Spaanse bron nog belangrijke nieuwe informatie over hem.(1) 
Eerst en vooral moet zijn stervensjaar veel vroeger gesitueerd 
worden. Immers op 4 februari 1664 verscheen zijn jongere half-
broer Jan-Baptist Verbraecken, aangesteld testamentuitvoerder 
en één van zijn erfgenamen, voor de koninklijke notaris in Ma-
drid om een bedrag van 28 800 mrs. (maravedis) in ontvangst 
te nemen en te kwijten, zijnde nog een achterstallig loon van de 
eerste vier maanden van 1657 voor zijn overleden broer. En op 
14 februari 1664 ontving Jan-Baptist nog eens een bedrag van 
24 420 mrs., zijnde het salaris van de laatste vier maanden van 
1662 voor wijlen zijn broer.(2) Tijdens de laatste vier maanden 
van 1663 kreeg Gillebert (III) Verbraecken nog nieuwe snaren 
toebedeeld (zie infra). Hij moet dus einde 1663 of begin 1664 
overleden zijn. 
Verder kregen we een overzicht van de betalingen van snaren, 
instrumenten en reparaties voor de individuele snaarspelers 
van de Spaanse Hofkapel tijdens de ambtsperiode 1657-1665 
van Hofvioolbouwer Antonio de Zulueta. Voor Gillebert (III) 
Verbraecken, die onder de namen Philiberto/ Filiberto Van 
Braque, Van Brac, Manbreque, Manbrace voorkomt, noteer-
den we de volgende posten (2): 
 
1. 10 december 1657: 54 reales voor twee pakken Romeinse 
snaren om te dienen tijdens het Gebed van Veertig Uren en 
een pak versterkte snaren, elk pak tegen 18 reales. Al deze 
nieuwe snaren had hij nodig voor de proeven van de villancicos 
voor Kerstmis en Nieuwjaar. 
2. 7 maart 1658: 42 reales voor  een pak Florentijnse snaren 
om te dienen tijdens de Vasten en 40 reales voor reparatie 
van een viool om te dienen tijdens de Lamentaties van de Hei-
lige Week. 
3. 11 november 1658: 18 reales voor een pak Romeinse sna-
ren voor de aartsluit. 
4. 3 december 1658: 32 reales voor  een pak Romeinse sna-
ren en een dozijn dunne bromsnaren om te dienen tijdens de 
proeven van de villancicos voor Kerstmis, met ook reparatie 
van de aartsluit en haar kist. 
5. 8 april 1659: 36 reales voor twee pakken Romeinse snaren 
voor de H. Week. 
6. mei-december 1660: 96 reales voor drie pakken Romeinse 
snaren aan 18 reales per pak en twaalf dozijn Florentijnse 
bromsnaren van allerlei dikte. 
7. januari-april 1661: 63 reales voor een pak Florentijnse sna-
ren voor het Driekoningenfeest en een half pak dunne brom-
snaren. 
8. mei-december 1661: 84 reales voor twee pakken snaren 
van allerlei dikte voor de proeven van de villancicos, elk pak 
tegen 42 reales. 

9. januari-april 1662: 71 reales voor een pak Florentijnse sna-
ren en een half pak dunne bromsnaren voor de aartsluit, met 
reparatie van een viool. 
10. mei-augustus 1662: 84 reales voor een pak Florentijnse 
snaren en een pak bromsnaren van allerlei dikte,  aan 42 
reales het pak. 
11. september-december 1662: 63 reales voor een pak Floren-
tijnse snaren voor de aartsluit en een half pak bromsnaren 
voor de proeven van de villancicos voor Kerstmis. 
12. januari-april 1663: 82 reales voor twee pakken Romeinse 
snaren voor de aartsluit en een pak bromsnaren, met repara-
tie van een aartsluit, dat alles om te dienen tijdens deze Vas-
ten. 
13.  mei-augustus 1663: 63 reales voor twee pakken Romein-
se snaren en zes dozijn dunne bromsnaren voor de aartsluit. 
14. september-december 1663: 74 reales voor drie pakken Ro-
meinse snaren en zes dozijn bromsnaren voor de aartsluit. 
 
Deze lijst verschaft ons een aantal interessante inlichtingen, ten 
eerste dat Verbraecken Romeinse en Florentijnse snaren ge-
bruikte, ook dunne en versterkte -vermoedelijk omsponnen - 
snaren, en uiteraard (Florentijnse) bromsnaren. Deze laatste 
waren blijkbaar veel vlugger aan vernieuwing toe, gezien de 
grote hoeveelheden die aangekocht werden, o.a. twaalf en zes 
dozijn. Enkele gelegenheden waarbij Verbraecken moest spe-
len, waren het Gebed van Veertig Uren, de proeven van de vil-
lancicos voor Kerstmis en Nieuwjaar, het Driekoningenfeest, de 
Vastentijd en de Heilige Week. Tijdens de Lamentaties van de 
H. Week moest er met een strijkviool gespeeld worden en blijk-
baar was Verbraecken bij gelegenheid dus ook violist. De gele-
verde viool die compleet in stukken had gelegen en geen brug, 
sleutels noch snaren meer had, was opnieuw in elkaar gezet en 
opgemaakt. In de laatste vier maanden van 1663 kreeg hij nog 
snaargeld maar in de jaren 1664-1665 werden geen uitgaven 
voor snaargeld meer opgetekend voor hem, dus is hij vermoe-
delijk einde 1663 gestorven. 
 
BIJLAGE 
Memoria de lo que Antonio de Zulueta, violero de la Real Capil-
la de S.M., ha dado para su sevicio en su Real Capilla, de 
cuerdas y aderezos de instrumentos por orden de Su Ill(ustrísi)
ma, el señor patriarca, en el tercio último de 1657. 
1. ... Cuenta de las cuerdas que se han dado para el instru-
mento de Filiberto Manbreque el año 1657.  
En 10 de diciembre dos macitos de cuerdas de Roma para ser-
vir en las Cuarenta Horas y un macito de cuerdas reforzadas, 
que todos estos tres mazos hubo menester para las pruebas 
de villancicos de Navidad y Nochebuena, que montan a razón 
de diez y ocho reales cada uno, cincuenta y  cuatro reales… 
54. Philiberto Van Braque. 

N ieuwe gegevens over de Antwerpse luitslager  
Gillebert (III) Verbraecken (Antwerpen, 1609 - Madrid,  1663) 

 
             Godelieve Spiessens 
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2. Memoria… en el tercio primero de este presente año de 
1658... Cuenta de las cuerdas que se han dado a Filiberto 
Manbreque y aderezo del instrumento que se ha hecho para 
el dicho año de 1658.  
En 7 de marzo, un mazo de cuerdas de Florencia para servir 
la Cuaresma, que a razón de a diez mrs. cada una, montó 
cuarenta y dos reales… 42.  
Más se le aderezó una bihuela de arco para servir la Semana 
Santa, las lamentaciones, que estaba toda hecha pedazos, 
sin puente ni clavija, ni cuerdas, que ajustado el precio de lo 
que vale montó cuarenta reales… 40.Philiberto Van Braque. 
3. Memoria…en el último tercio del año pasado de 1658... 
Cuenta con Filiberto Manbrace. Hásele dado al susodicho en 
11 de noviembre del dicho año de 1658 un macito de cuerdas 
de Roma para  el archilaúd, que monta diez y ocho reales… 
18.  
4. Más se le ha dado al dicho en 3 de diciembre para la prue-
ba de los villancicos de Navidad, un mazo de cuerdas de Ro-
ma y una docena de bordoncillos delgados y se aderezó  el 
archilaúd y la caja, que monta esta partida treinta y dos rea-
les… 32. Philiberto Van Braque. 
5. Memoria…en el tercio primero pasado de 1659...Cuenta 
con Filiberto Manbrace en el dicho tercio. En 8 de abril dos 
macitos de cuerdas de Roma para la Semana Santa, montan 
treinta y seis reales… 36. Philiberto Van Braque. 
6. Memoria… en el segundo tercio y último de este año de 
1660... Filiberto. Hásele dado al señor Filiberto Van Brac tres 
macitos de cuerdas de Roma y una gruesa de bordoncillos de 
todos gruesos que monta esta partida noventa y seis reales 
de vellón, a razón de a diez y ocho reales cada macito de Ro-
ma y la gruesa de Florencia que son los bordones, monta di-
chos … 96. Fhiliberto Van Braque. 
7. Memoria…en el tercio primero de este año de 1661... Phili-
berto. Hásele dado un mazo de cuerdas de Florencia para 
servir la fiesta de los Reyes; medio mazo  de bordoncillos del-
gados que monta 63 reales… 63. Philiberto Van Braque. 
8. Memoria…en el tercio segundo y último  del año pasado, 
de 1661... Philiberto. Hásele dado al dicho Philiberto para 
pruebas de villancicos, dos mazos de cuerdas  de todos grue-
sos para sus instrumentos, que monta  todo ochenta y quatro 
reales, cada mazo a 42… 84. Philiberto Van Braque. 
9. Memoria…en este año de 1662 del primer tercio ... Cuenta 
con Filiberto. Hásele dado al dicho Filiberto  para servir con el 
archilaúd un mazo de cuerdas de Florencia  y medio de bor-
doncitos delgados y un aderezo de una biguela de arco, que 
toda monta setenta y un reales… 71. Philiberto Van Braque. 
10. Memoria…en el tercio segundo de este año de 1662... Fili-
berto. Hásele dado al dicho un mazo de cuerdas de Florencia 
y otro de bordoncillos de todos gruesos, que montan a razón 
de los cuarenta y dos reales, ochenta y cuatro reales… 84. 
Philiberto Van Braque. 
11. Memoria…este último  tercio de 1662... Philiberto. Hásele 
dado al dicho Filiberto  para el archilaúd un mazo de cuerdas  
de Florencia  y medio de bordoncillos para las pruebas de vil-
lancicos de Navidad, que montan sesenta y tres reales... 63. 
Philiberto Van Braque. 

12. Memoria… en el primer tercio de este año de 1663 ... Fili-
berto. Hásele dado al dicho para  el archilaúd dos mazos de 
cuerdas  de Roma  y uno de bordoncitos y  un aderezo de un 
archilaúd, que todo se le ha dado para servir esta Cuaresma, 
y monta  82 reales… 82. Philiberto Van Braque. 
13. Memoria…en el tercio segundo  de este año de 1663... 
Philiberto. Se le han dado a Philiberto dos macitos de cuerdas 
de Roma para  el archilaúd y media gruesa de bordoncillos 
delgados, que todo monta sesenta y tres reales… 63. Phili-
berto Van Braque. 
14. Memoria…en el tercio último de este año de 1663... Fili-
berto. Al dicho tres macitos de cuerdas de Roma, media grue-
sa de bordoncillos para  el archilaúd, que monta sete  
 
Eindnoten: 
1) Waarvoor onze hartelijke dank aan F.A. Valdivia, die ons 
kopie van deze documenten bezorgde. 
 2) Zie F.A. BARBIERI, Biografías y documentos sobre música 
y músicos españoles. Legado Barbieri. Edición, transcripción 
e introducción a cargo de Emilio Casares, Madrid, 2/1988, I, p. 
54-55, 492. 
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Depuis la publication de notre article sur ce théorbiste anver-
sois, actif à la cour d’Espagne (numéro 43 de cette revue), 
nous avons reçu d’importantes nouvelles informations le 
concernant et nous remercions F.A. Valdivia qui nous a com-
muniqué ces documents. 
Tout d’abord, il faut revoir la date dudécès de Verbraecken qui 
a dû survenir beaucoup plus tôt. En effet, le 4 février 1664, 
son demi-frère cadet Jan-Baptist Verbraecken paraît devant le 
notaire du roi à Madrid comme l’un de ses héritiers et son 
exécuteur testamentaire. À cette occasion, il reçoit une som-
me de 28.800 mrs. (maravedis) correspondant aux quatre 
mois de salaire du début de 1657, que son frère décédé n’a-
vait pas touché. (2) Le 14 février de la même année, Jan-
Baptist reçoit une autre somme de 24.420 mrs., salaire des 
quatre derniers mois de 16622. Pendant les quatre derniers 
mois de 1663, Gillebert (III) Verbraecken reçoit encore des 
nouvelles cordes (voir infra). Il meurt donc probablement fin 
1663 ou début 1664. 
Nous avons reçu de plus un aperçu des paiements de cordes, 
des instruments et des réparations pour les divers “joueurs de 
cordes” actifs à la cour espagnole durant le mandat d’Antonio 
de Zulueta, luthier de la cour de 1657 à 1665. Concernant 
Gillebert (III) Verbraecken, également connu sous les noms 
de Philiberto/ Filiberto Van Braque, Van Brac, Manbreque, 
Manbrace, on note les postes suivants (2): 
 
1. 10 décembre 1657 : 54 reales pour deux paquets de cor-
des romaines devant servir pendant la Prière des quarante 
heures et un paquet de cordes renforcées, chaque paquet 
côutant 18 reales. Il avait besoin de ces nouvelles cordes pour 
les répétitions des villancicos de Noël et Nouvel-An. 
2. 7 mars 1658 : 42 reales pour un paquet de cordes florenti-
nes devant servir pour la période de Carême et 40 reales pour 
la réparation d’un violon, servant pendant les Lamentations 
de la Semaine sainte  
3. 11 novembre 1658 : 18 reales pour un paquet de cordes 
romaines pour archiluth. 
4. 3 décembre 1658 : 32 reales pour un paquet de cordes 
romaines et une douzaine de fines cordes basses devant 
servir pour les répétitions des villancicos de Noël, avec répa-
ration  d’un archiluth et de son étui. 
5. 8 avril 1659 : 36 reales pour deux paquets de cordes ro-
maines pour la Semaine sainte. 
6. mai-décembre 1660 : 96 reales pour trois paquets de cor-
des romaines à 18 reales le paquet et douze douzaines de 
cordes basses florentines de toutes les épaisseurs. 
7. janvier-avril 1661 : 63 reales pour un paquet de cordes 
florentines pour la fête des Trois Rois et un demi paquet de 
basses fines. 

8. mai-décembre 1661 : 84 reales pour deux paquets de cor-
des de toutes épaisseurs pour les répétitions de villancicos, 
chaque paquet à 42 reales. 
9. janvier-avril 1662 : 71 reales pour un paquet de cordes 
florentines et un demi paquet de fines basses pour l’archil-
tuh, avec réparation d’un violon.  
10. mai-août 1662 : 84 reales pour un paquet de cordes flo-
rentines et un paquet de basses de toutes épaisseurs, à 42 
reales le paquet. 
11. septembre-décembre 1662 : 63 reales pour un paquet de 
cordes florentines pour l’archiluth et un demi paquet de bas-
ses pour les répétitions des villancicos de Noël.  
12. janvier-avril 1663 : 82 reales pour deux paquets de cor-
des romaines pour l’archiluth et un paquet de basses, avec 
réparation d’un archiluth, le tout pour servir pendant le Carê-
me. 
13.  mai-août 1663 : 63 reales pour deux paquets de cordes 
romaines et six douzaines de fines basses pour l’archiluth.  
14. septembre-décembre 1663 : 74 reales pour trois paquets 
de cordes romaines  et six douzaines de cordes basses. 
 
Cette liste révèle d’intéressantes informations. Tout d’abord, 
que Verbraecken employait des cordes romaines et florenti-
nes, ensuite qu’il faisait usage de basses fines et d’autres 
renforcées, sans doute des cordes filées, et enfin que les cor-
des basses étaient florentines. Ces dernières devaient s’user 
plus rapidement vu le nombre de cordes achetées ‑ six et 
douze douzaines. On sait également pour quelles festivités 
Verbraecken jouait : la Prière des quarante heures, les répéti-
tions pour les villancicos de Noël et Nouvel-An, la fête des 
Trois Rois, le Carême et la Semaine sainte. Pendant les La-
mentations, un violon s’ajoute, on peut penser que Verbraec-
ken en jouait aussi à l’occasion. Dans les quatre derniers mois 
de 1663, il reçoit encore de l’argent pour des cordes, mais 
dans les années 1664-1665 on ne trouve plus de sortie d’ar-
gent pour lui, il a donc dû mourir fin 1663. 
 
(Voir la version néerlandaise pour les sources en espagnol) 

N ouvelles données sur le luthiste anversois Gillebert (III)  
               Verbraecken (Anvers, 1609-Madrid, 1663) 
                     G. Spiessens, trad. C. Ballman 

 
Wie meer wil weten over de accords nouveaux  
(transitionele stemmingen tussen renaissance en barok) 
kan een interessante dissertatie vinden op 
http://www.accordsnouveaux.ch/ 
Door François-Pierre Goy en Andreas Schlegel 

G eruchtenRumeurs@internet 
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Songs of Life and Death: Sytse Buwalda, countertenor, 
David Van Ooijen, lute Francine Van der Heijden, soprano, 
Freek Borstlap, viola da gamba 
Startend met Music for a while van Henry Purcell en eindigend 
met Sound the trumpet van diezelfde componist, biedt deze cd 
een zeer volledige overblik  van 17e eeuwse liederen over 
leven en dood. Zowel John Dowland als John Coprario, Henry 
Lawes, Robert Johnson, Thomas Brewer, Tobias Humen, 
John Wilson en William Webb krijgen een plaatsje met de 
complete teksten in het mooie inlegboekje, een cd om bij weg 
te dromen, loepzuiver gezongen, met veel gevoelen, sober en 
stijlvol begeleid, kortom een aanrader! 
Buwalda classics www.sytsebuwalda.nl 
 
Miguel Serdoura: 
Les Baricades Mistérieuses 
Mag ik alvast de betekenis van deze 
geheimzinnige titel verklappen, ontleend 
aan het wereldberoemde werk van Cou-
perin voor clavecimbel? Het gaat hier 
eenvoudigweg over de wimpers van een 
vrouw en omheen dit thema weeft Miguel 
Serdoura een hele reeks luitcomposities 
die er wonderwel bij aansluiten. Om te 
beginnen de Chaconne in La groot van 
David Kellner, met 11’28” zowat het lang-
ste stuk dat ik ken op barokluit. S.L. 
Weiss mag verder natuurlijk niet ontbre-
ken, hier met een Prelude en een  Pas-
sacaglia beiden in Re groot, J. de St-Luc 
met een Entrée en chaconne in Re 
groot, Ennemond Gaultier met La Casca-
de, een Chaconne in Fa groot en tenslot-
te twee werken in La groot van J. Gallot: 
Prelude en Les Folies d’Espagne. 
Meesterlijk gebracht door Miguel Serdou-
ra die ons ook verblijdde met een oerde-
gelijke methode voor dit instrument. We 
kennen hem reeds van onze luitdag in 2005, hij is sindsdien 
nog gerijpt, en speelt uiterst stijlvol en met veel gevoel. 
www. Brilliantclassics.com of www.miguelserdoura.com 
 
Peter Croton: Bach on the Italian lute. 
Niet alleen T. Satoh met zijn Greifluit en J. Lindberg met de , 
Rauwolf maar ook Peter Croton heeft  een authentieke 14 
korige liuto attiorbato gebouwd in Venetië in 1640 door Matteo 
Sellas en in 1994 gerestaureerd door J. G. Houcken. 
De laatste tijd zijn er al heel wat nieuwe bewerkingen van de 
zgn luitwerken van Bach verschenen, denken we maar aan de 
bewerking voor 5 korige barokgitaar door Thomas Schmitt, zie 
bespreking in Geluit 44, en Eric Belloq samen met André Bur-
guete die experimenteren met een tertsenstemming, waardoor 

Bach volgens hen plots veel beter speelbaar zou zijn. Op het 
luitfestival in april j.l. kon u hier een hele lezing over horen. 
Hopkinson Smith maakte bewerkingen voor barokluit (uitgave 
Ut Orpheus nrs..) van BWV 995 tot en met 999, Satoh besluit 
zijn methode met BWV 999 en 1007 maar dan getranspo-
neerd naar de toonaard van Mi mol groot omwille van het 
campanella effekt. Keuze te over dus, wat voor luit je ook be-
speelt. Bach zit duidelijk in de lift, getuige ook zijn plaats in de 
top 3 van Klara. 
Peter Croton speelt BWV995 en 999 in de originele toonaard 
en bewerkt  de 1ste cellosuite BWV 1007 voor cello in een ar-
rangement in Do groot, zelfde toonaard als onlangs ook in de 
“Hispanica Lyra” tijdschrift van de Sociedad de la Vihuela. 
Deze toonaard ligt al bijzonder goed op 8 korige en wordt nog 
verrijkt door de vele extra bassen die op de 14 korige liuto 
attiorbata voorhanden zijn. 

Als extra krijgt u ook nog een luitsolobe-
werking van het beroemde “Bist du bei 
mir” niet echt van Bach, maar van Hein-
rich Stolzel, maar ons bekend uit het 
Notenboekje van Anna Magdalena. 
 
Net toegekomen: 
 
Kattenberg recordings:Quadrivium: “La 
Cause est amer” Medieval Love 
Poems from Japan and the Low coun-
tries. 
Ellen Delahanty, soprano - Geert Van 
Gele, recorder & organetto - Bill Taylor, 
harp & psaltery - Willem Mook, lutes. 
Info: www.kattenberg.net  Prijs: 12€ 
 
Harmonia Mundi: “Crystal Tears” John 
Dowland and his contemporaries  door 
Andreas Scholl, Concerto di Viole & 
Julian Behr, luit Prijs CD+ dvd:19,50€ 

C d’s 
Greet Schamp 

Luitspelende engel op de Antwerpse kathe-
draal ontdekt door onze collega’s van de SFL! 

Searching for F. Raeymakers 
I am working on the second edition of my father's book on 
Joachim Tielke, the celebrated Hamburg instrument maker. 
It is in this context that I am searching for Francine Raeyma-
kers of Brussels who in the 1970s owned a lute by this ma-
ker. Does anyone in your Academy have information about 
this person? 
Best regards,  Prof. Friedemann Hellwig 
Charitas-Bischoff-Treppe 13a, 22587 Hamburg, Germany 
tel.: +49 40 86645776, fax: +49 40 28668788 www.hellwig-
hamburg.de, www.tielke-hamburg.de  
friedemann.hellwig@t-online.de 

G eruchtenRumeurs@internet 



Geluit—Luthinerie n° 45 03 / 2009 p. 8 

Barokluitmethode M. Serdoura nieuwe uitgave Ut Orpheus 
Christine Ballman gaf ons reeds in nr 40 (dec. 07) van Geluit  
een bespreking van de luitmethode van Miguel Serdoura in 
het frans (toen uitgegeven door de SFL). Nu is deze methode 
echter in een uitgebreidere versie en ook in het engels be-
schikbaar bij Ut Orpheus uitgaven. We kennen natuurlijk alle-
maal het standaardwerk van T. Satoh uit 1987 bij Tree edition, 
maar dat gaat voor echte beginners toch werkelijk te snel, en 
Toyohiko moet dit zelf beseft hebben want hij schreef de afge-
lopen jaren in het tijdschrift van de LGS (Lute and Guitar Soci-
ety Japan) een reeks eenvoudige lessen voor beginners. Ste-
fan Lundgren schreef in 1983 zijn Baroque Lute Companion 
die uitgebreider was en kleinere tussenstappen bood. Het 
voorliggende werk van Serdoura is echter zo volledig dat ik mij 
afvraag waarom niemand eerder op dit idee gekomen is. 
Niet alleen een hele reeks stukken gerangschikt volgens 
moeilijkheidsgraad en volgens toonaard (handig als men niet 
telkens de bassen moet omstemmen) en daarbij een uitge-
breide historische achtergrond, uitleg over versieringen een 
uitgebreide bibliografie. Kortom een uiterst dik boek, dat dan 
ook als praktisch nadeel heeft, dat het niet meer op de mu-
ziekstaander blijft open staan. Volgens Serdoura wordt hier in 
een volgende druk aan verholpen door het praktisch en het 
theoretisch gedeelte te scheiden in twee afzonderlijke volu-
mes die beter hanteerbaar zullen zijn. 
Voor de prijs van 70€ bent u voor een paar jaren zoet om het 
prachtige repertorium en de wereld van de barokluit te ontdek-
ken. 
 
UT Orpheus: “Silva de sirenas” series: 
Hopkinson Smith vervolgt zijn serie die in 2004 begon met  
BWV 995, waarvan u al een bespreking kreeg, daarna 996 & 
997 in 2004 en nu is er BWV 1006a.  
Het is mooi uitgegeven, een duidelijk barok lettertype, helaas 
moet men bij de preludes wel eens een blad omslaan of zal 
een kopie maken noodzakelijk zijn. Elk deel kost 20 Euro. 
Volume 5 & 6 staan op stapel met BWV 998, 999 & 1000 
www.utorpheus.com mail@utorpheus.com 
 
Petites Muses volume E 
Chansons enfantines et traditionnelles d’Europe par Cé-
line Ferru. 
Een niet te missen uitgave waar ook twee van onze leden, Jan 
thijs en Gilbert Isbin aan meegewerkt hebben U krijgt al een 
voorproefje in de muziekbijlage blz 9 en 16-18. Elk lied staat 
eerst in notenversie - belangrijk dat luitisten dat ook leren 
lezen! - en dan in meerstemmige zettingen naast de simpele 
melodie, dit alles in tabulatuur uiteraard.  
Handig ringkaft, 110 blz, mooi geïllustreerd. 
Kostprijs : 15€ + 3€ port. Bestellen kan bij de SFL: 
IBAN: FR 91 3000 2004 1000 0044 6023 S65 
BIC CRLFYFRPP 
info@sf-luth.org 

Peter Croton is pleased to announce the launching of a new 
site, http://www.modernlutesongs.com 

 The purpose of this website is to create a platform for com-
posers, publishers & performers to share information about 
lute songs written in the 20th & 21st centuries. A main priority 
is to provide easier access to audio samples of the material. 
On this site, therefore, you will not only find brief biographies 
of the composers, descriptions of the songs and links to rele-
vant homepages, but also mp3s and links to audio samples of 
the works. 
 In order to be included on this site, composers or publishers 
are requested to contact me at petercroton@yahoo.de. The 
requirements for being listed are included on the homepage of 
the site. 
 This site is in it’s infancy; it will grow as fast as I receive new 
listings! I greatly look forward to hearing from composers, pub-
lishers, and interested musicians. 
Peter Croton 
 
New items published by TREE EDITION March 2009 
for Renaissance Lute tree-today series: 
PETER CROTON: REMEMBRANCE OF THINGS PAST 
(2008) Four settings of  texts by William Shakespeare for 
Voice and Lute. 
These four songs were composed for accompaniment with 10-
course renaissance lute, but are easily adaptable for a 7-
course instrument. 
The vocal parts are mid-range, suitable for mezzo-soprano, 
alto, or lyric baritone. The style is modern, yet melodic and 
quite accessible for performers and listeners accustomed to 
early music. The songs are based on Come away, come 
away, death?, Sigh no more, ladies, Sonnet XXX, and While 
you here do snoring lie.  
An audio CD accompanies the scores. 
French tablature/ Renaissance tuning    Euro  15.- 
Audio samples from this and other collections of new lute 
songs can be heard at: www.modernlutesongs.com 
for Baroque Lute 
 
JACQUES BITTNER: PIECES DE LUTH, Nürnberg 1682 J.B. 
was a German composer from Nürnberg. He published more 
lute books under his real name JAKOB BÜTTNER. The pre-
sent edition contains 10 suites, in total 55 pieces for 11-course 
baroque lute. 
French tablature/ Baroque tuning    Euro  25.- 
 
Send your orders to AlbertReyerman@kabelmail.de 
Find our complete catalogue of lute music at www.TREE-
EDITION.com 
TREE EDITION / Albert Reyerman / Finkenberg 89 /  
D-23558 Luebeck / Germany 

E ditions 
Greet Schamp 
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M uziekbijlage / Supplément musical :  
voor barokluit door de moderne Australische componiste K. Love opgedragen aan Susan King. 
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Arrangement door Jo Van Herck 

Séminaire international de musique ancienne en 
Wallonie, Namur, du 6 au 12 juillet 2009 
Alain Buet et Claire Lefilliâtre Chant  
Frédéric de Roos Flûte à bec 
Jan de Winne Traverso 
Benoit Laurent Hautbois 
Christian Beuse Basson 
Jean-Pierre Dassonville Cor 
Mira Glodeanu Violon et alto  
Wieland Kuijken Violoncelle et viole de gambe 
James Munro Contrebasse et violone 
Vincent Dumestre Luth et théorbe  
Frédérick Haas Clavecin et continuo 
Kimiko Nishi Piano-forte 
Bruno Boterf Polyphonie vocale  
Benoit Douchy Musique de chambre  
Vincent Dumestre Musique de chambre vocale 
James Munro Continuo mélodique 
Caroline Ducrest Danse baroque  
Info: 
Benoit Douchy, présidence et gestion journalière 
+32 486 91 84 68 / +32 67 84 46 67 
benoit.douchy@metamusique.com 
Ingrid Bourgeois, secrétariat 
+32 479 33 44 83 
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M uziekbijlage  (uit volume E Petites Muses) 
Céline Ferru 
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NLV:  
de Tabulatuur nr 94 van nov 2009 
-Interview met Fred Jacobs 
-Luit in de kunst: Frans van Mieris de Oude 
-Muziekbijlage: Sandrin: Dames d’honneur - Mais Pourquoy 
-Oude Meesters deel 1: Jacob Gerritz., luitspeler en drapenier 
door J. Scholten 
-De luitfamilie in Engeland in de 18e en 19e eeuw deel 1 
-Cd, boek en concertbesprekingen. 
  
de Tabulatuur nr 95 van dec 2009 
-25 jaar NLV: de oprichters kijken terug 
-Muziekbijlage: selectie Nederlandse componisten uit £25 
jaargangen 
 
Leiden: Nederlandse luitdag op 7 juni 09 met de 
 langverwachte voorstelling van de nieuwe Thysius facsimile. 
  
LGS: Nostalgia nr 30 jan. 2009  
de “Lute and Early Guitar society” van Japan  
-cd-, boek- workshop- en concertbesprekingen en nieuwe 
uitgaven 
 -Travels in Europe T. Satoh 
-Kõ-awase D. van Ooijen 
-The origin and history of tea (part 3) T. Satoh 
-Quando intabulations D. van Ooijen 
-On the use of lute strings T. Satoh 
  
DLG: 
Lauteninfo 4/2008 
Die Vihuela 
-Kommentar zur Solomusik im Maestro Karl-L. Eggert 
-Besprechungen: zwei Maestro-Faksimiles, ein Sammelband 
  
-Accords nouveaux A. Schlegel 
-Franciscus Canis Godelieve Spiessens 
  
Muziekbijlage: (nu ook op het formaat A4) 
-Luis Milan 4 Fantasien & 2 Pavanen aus El Maestro 
-Anon. 8 Stücke für Barocklaute (Kremsmünster L.78) 
 -Johan Anton Losy: chiacona (Kremsmünster L.78) 
  
Lauteninfo 1/2009 
-Bericht vom festival in Antwerpen J. Lüdtke 
-Programm und Einladung  
Deutsche Lautentage  
Burg Sternberg 24-26 April 09 
-Kommentar zur Solomusik im Maestro 2. Teil Karl-L. Eggert 
-Berichte und Besprechungen 
Muziekbijlage:  
-2 Fantasien und 1 Pavan aus El Maestro 
-Anon. Partita ex G für Mandora (Ms. Augsburg 509) 
 

Sociedad de la Vihuela: 
Hispanica lyra  nr 7  
-Nieuwe uitgave: El Maestro Luys Milan 
-De vihuela als Symbool deel 2, door C. Rodriguez Campos 
-Vihuelas in het bezit van de familie Cervantes, door P. Rey 
-Een gedicht van Gaspar Aguilar (1561-1623) 
-Het manuscript van Londen deel 2 door M. Cardin 
-Het onderhoud van tokkelinstrumenten door F. Harvas 
-cd en boekbesprekingen 
Muziekbijlage: intavolering voor vihuela van de Recercadas 
van Diego Ortiz 
 
 « Le joueur de luth » - mars 2009 
Le dernier bulletin de la Société française de luth relate les 
Journées du luth à Lyon et surtout, avec commentaires sur 
tout le programme et agrémenté de nombreuses photos – 
dont deux à la Une –, notre Festival international à Anvers. Ils 
sont rapides nos amis français ! Le luthier suisse Maurice 
Ottiger, qui était présent à Anvers, fait l’objet d’une interview 
par Jean-Luc Bresson et dans tout cet internationalisme, le 
luth voyage à Cuba avec nos amis Pascale Boquet et Didier 
Jarny et un Cubain voyage à Paris ! Des relations tissées 
depuis de nombreuses années. Pour le reste, la revue 
développe ses rubriques habituelles et annonce les 
Journées du Luth à Paris de cette fin du mois de mars. On 
le voit, le luth se porte bien ! 

N ieuws uit andere luitverenigingen 
Greet Schamp 

S upplément 
musical  

Muziekbijlage 
We danken zeer hartelijk 
alle mensen die dit keer 
voor de muziekbijlagen 
zorgden: Susan King en Jo 
Van Herck en in het bijzon-
der Celine Ferru van de SFL 
die verschillende liedjes uit 
België ter beschikking stelde 
uit het nieuwe album Volu-
me E van de Petites Muses, 
welke o.a. door onze leden Gilbert Isbin, Jo Van Herck en 
Jan Thijs waren ingezonden voor dit Europese project. 
Nous remercions de tout cœur les personnes qui se sont 
occupées du supplément musical : Susan King et Jo Van 
Herck et tout spécialement Céline Feru de la SFL qui a mis 
à notre disposition  différents chants  issus du répertoire 
populaire  belge et tirés  du nouvel Album (Volume E) des 
Petites Muses. Ces chants avaient été envoyés pour ce 
projet européen par certains de nos  membres (entre 
autres :Gilbert Isbin, Jo Van Herck et Jan van Thijs). La 
petite gayolle est un chant populaire wallon repris et 
diffusé par le chanteur Julos Beaucarne.  

Q uoi de neuf à la SFL ? 
C. Ballman 
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L uitfestival in Elzenveld &  Amuz Antwerpen 20-22 februari 2009 
 

Günther Grass’ 
look alike (René 
Van de Leest) 
was also at the 
European Lute 
festival, as well 
as Dr. Joachim 
Lüdtke and Ag-
nès Tamignaux  

Anthony Bailes in 
de kapel Elzen-
veld 

Godelieve Spiessens & Nadine Duy-
melinck  en het boek “Geluit…” 
 
Peter Van Wonterghem, luitmarkt 

C. Wilson, P. Boquet, J.L. Bresson stand SFL 
Stand Belgische Luitacademie 

Chris Wilson in 
de Kloosterzaal 

Toutes les photos sur  
Alle foto’s op 

www.lute-academy.be 
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Anvers: 
Je vous épargnerai  : "Anvers... bel endroit" voire "Anvers et 
contre tous", j'en passe d'autres que reprendront, je le sais, 
quelques petits camarades qui connaissent le Vermot mieux 
que la Règle d'Octave. 
Anvers, chers amis, j'y étais! 
Et, sachez-le, je ne le regrette pas!  
Ce qui est bien chez les Belges, c'est leur aptitude à organi-
ser; mine de rien, les choses avec talent et vous accueillir 
sans chichi comme si vous étiez de la famille. 
Des luthiers, des luths à regarder, essayer, comparer, acheter 
etc. de bien belles choses.  
Je ne donnerai pas mes préférences ne voulant pas me fâ-
cher avec la poignée d'artisans m'honorant de leur amitié mais 
il y avait de bien beaux instruments et pas forcément hors de 
prix. 
Des luthistes et des prestations particulièrement réussies, le 
plaisir d'entendre une nouvelle fois A. Bailes dans une pré-
sentation délicate et pleine d'humour (!) et le subtil C. Wilson 
dans la musique française du XVII°. W. Mook proposa un 
beau concert autour de Huygens avec  simultanément une 
vidéo projection bien construite (tableaux, textes et tablatu-
res...). D'autres vous rendront compte des autres concerts 
auquels je n'assistais point (ce qui n'est pas en-soi une raison 
pour n'en rien dire). 
C'était ma contribution à ces journées flamandes et européen-
nes, pour l'heure si un amateur est intéressé, je suis prêt à 
échanger un polder batave contre un bol d'air savoyard. 
Amitiés à tous et à chacun, 
groetjes, 
Patrig Kernoa (Rouen, France) 
 
Thank you for a wonderful Lute Festival. I had a great time. 
I hope you are having a well deserved rest now....and a glass 
of beer! 
Susan King (Tasmany) 
 
La SFL (Société Française du luth) 
Encore bravo pour ce gros travail d'Anvers ! 
Bien amicalement à tous 
Pascale, Céline, Didier, Jean-Luc 
 
J'étais ravie de ces deux jours passés à Anvers !  
à bientôt 
Céline Ferru 
 
Compliment for this well organized festival!  Everything on a 
high professional level! It was a pleasure to be with our instru-
ments in your wonderful exhibition hall.  
Thanks again and see you soon. 
 Yours 
 André Burguete  
 

De Nederlandse Luit Vereniging:  
Het was inderdaad een zeer geslaagd weekend, met nog-
maals dank voor alles wat jullie als Belgische luitvereniging 
hebben weten te realiseren!!!  
De lange treinreis was trouwens uiterst geschikt om het boek 
van Godelieve Spiessens te lezen: Erg interessant en goed 
geschreven. Mijn complimenten voor deze mooie uitgave.   
Groetjes en tot de volgende keer! 
Cora Cannemeijer secretaris NLV 
 
Het was leuk zaterdag, en ik ben thuisgekomen met een tas 
vol bladmuziek (heerlijk smullen zondag). 
Marianne van der Linden (NL) 
 
Here are some photos of the International Lute Meeting in 
Antwerp, which was a pleasure for the lute friends. 
http://web.mac.com/kleppten/iWeb/LuteFestivalAntwerp/
Photos.html 
Thanks for the invitation and for organization to the lute socie-
ties. I enjoyed it very much. 
Werner Bogula (Duitsland) 
 
Thank you and everybody else involved for organizing the 
festival -it was wonderful! 
All best, 
Joachim Lüdtke  
Duitsland 
 
Ik heb van verschillende kanten gehoord dat het festival een 
succes was. Van harte proficiat daarmee - het was vooral ook 
aan u te danken!! 
Het optreden in de kapel op het Elzenveld was een prettige 
ervaring en Julie Brant heeft ons werkelijk uitstekend bijge-
staan. 
met hartelijke groeten, 
Willem Mook 
 
How very nice to meet you in Antwerp! I thought the exhibition 
and markt was a great success and that you and the Belgian 
Lute Society had organised your part of the festival beautifully. 
So thank you. 
Very best wishes, 
David van Edwards (GB) 
 
I want to congratulate you for putting together the won-
derful weekend of the Antwerp Lute Festival. Sue and I 
had a marvelous time both at the festival and in the city 
of Antwerp. We particularly enjoyed our stay in the El-
zenveld hotel. 
Michael  Schreiner 
Canada  
Reporter for the LSA 

L uitfestival Antwerpen 20-22 februari 2009: reacties... 
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S upplément musical -  Muziekbijlage                   Petites Muses volume E  
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J ournée du Luth 15 mars 2009 
Château de Renesse  Oostmalle  

Een vierde luitdag en weeral onthaald op applaus en de vraag: 
"Volgend jaar weer ?"  Steeds opnieuw is er die kruisbestui-
ving tussen liefhebbers en  leken, de luitwereld die zich als 
een levend museum openbaart, dat luit meer is dan een instru-
ment uit vervlogen tijden. Door het te omkaderen met een ou-
de-dans initiatie, een tentoonstelling met bouwers en oude 
luiten, is het steeds een klein totaalevenement. Altijd opnieuw 
die bewonderende blikken naar oude en nieuwe instrumenten, 
het ontzag voor het métier van bouwer, en zo wordt de brug 
geslagen van historie naar levende muziek. En het is altijd 
leuk, bekenden terug te zien, de dapperen onder ons 's mid-
dags op een podium te zien zwoegen en triomferen, zo ook de 
jongsten, en dan van de gewone kasteelbezoeker een extra 
lang applaus krijgen, soms pareltjes neerzetten, een beetje 
gestolen momenten. Voor dat gevoel, daar gaan we voor. 
Toch ook nog bedankt voor de fijne samenwerking met de 
Luitvereniging, en eerlijk, we kijken al uit naar volgend jaar. 
  
Frank Schaffels, organisator Kasteelconcerten Malle  

Te Koop : historische 15-korige basluit (mensuur : 82 cm) 
met 4 bassnaren (87 cm). Was te zien op 15 maart in Renes-
se, zie instrument uiterst rechts op de foto hierboven.. 
Anoniem, 18de eeuw ? 
Prijs : 2.500 euro ; te bespreken : 
Marc de Witte 
Julius Vuylstekelaan 4, bus 10 
2050 – Antwerpen (L.O.) 
Tel. : 03/219 05 73 

Z oekertjes / Petites Annonces 

Stand van Dirk De Hertogh 

Stand van Peter Van Wonterghem hier met 
Bart Roose en Nadine Duymelinck 

Links: Op-
bouw van de 
stand met 
h i s t o r i s c h e 
luiten 
vlnr Y. Azaert, 
mr en mw 
Fiocchi 

Jammer genoeg wachten we nog op de echte foto’s ervan  
maar de workshop oude dansen o.l.v. Leen De Groote 
kende een groot sukses met 12 dansers en 6 luitisten 

L uitfestival 15 maart 2009 
Kasteel de  Renesse  Oostmalle  
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  
av Dr Decroly, 17, 1180 Bruxelles  

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Er is bij sommige lezers twijfel of ze hun lidgeld voor dit 
jaar al dan niet betaald hebben, daarom dit eenvoudig truc-
je: Als u een rode fluokleur ziet op deze tekst, dan hebt u 
volgens onze informatie uw bijdrage nog niet betaald, hebt 
u dit al wel gedaan voor 2009 dan danken wij u hartelijk. 
- 20,00 EUR (België)  
- 30,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
op rekening 310-1293656-53 

communiqué : 
Certains de nos lecteurs ne savent plus s’ils sont à jour 
de cotisation.Pour le savoir, c’est simple : si vous voyez 
ce texte surligné en rouge fluo, alors, selon nos 
informations, vous n’avez pas encore payé. Vous l’avez 
déjà fait pour 2009 ? Nous vous en remercions vivement. 
- 20,00 EUR (Belgique)  
- 30,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant)  
sur le compte 310-1293656-53 

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging die als doel heeft contacten te leggen tussen de luitliefhebbers 
in België. 
 
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.  

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-cademy.be 
Internet site : http://www.lute-academy.be/ 
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. 
 
Uiterste inzenddatum copy voor de nieuwsbrief van juni: 1 mei 
Les annonces pour Juin doivent nous parvenir avant le 1 Mai  

 

Lezers laat ons a.u.b. jullie e-mailadressen weten, of iemand op wiens mailadres we u kun-
nen bereiken. Dat mag gerust het mailadres zijn van uw kind, ouders, buurman of andere 
kennis, zo lang die de informatie die wij mailen maar aan u kan doorgeven. 
Wij beloven uiteraard alle vereiste privacy en geven u in ruil de allernieuwste informatie 
over wat er reilt en zeilt in het luitwereldje. Surf naar onze webstek: www.lute-academy.be 
of stuur direct een mailtje naar contact@lute-academy.be 
 
Chers lecteurs, veuillez également nous faire parvenir votre adresse d’email ! 
Nous promettons naturellement de respecter votre vie privée. Nous vous communiquerons 
en échange les informations de dernière minute concernant le monde du luth. Surfez sur 
notre site web : www.lute-academy.be ou  
envoyez-nous un mail à contact@lute-academy.be. 


