
 
 

 

 

 

 

 

 

MA Festival in Lissewege 
Zondag 4 augustus 2019 vanaf 11.30 u te Lissewege 

 
In samenwerking met Musica Antiqua - Festival van Vlaanderen Brugge presenteert Neos West-Vlaanderen 

opnieuw de MA festivaldag in het pittoreske polderdorp Lissewege. … Dagthema dit jaar is ‘Ex Machina’ . 
U kan alvast meegenieten aan een uniek Neos voordeeltarief !  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch: 

 
zondag 4 augustus 2019 

Uur: vanaf 11.30 (start 1e concert in Abdijschuur ter Doest) 
Plaats: Abdijschuur & Kerk Lissewege (op wandelafstand +/- 5 km) 

Toegangsprijs Neos – leden:  € 70,-  (tickets rang 1) 
(DAGPAS LISSEWEGE : toegang tot 3 concerten + pick nick/incl drankje + koffie)  

 
Uiteraard bent u met een dagpas niet verplicht om aan alle concerten deel te nemen. Een wandeling in Lissewege tussendoor, genieten van 

een leuk terrasje, wat eerder naar huis gaan … zijn altijd mogelijk. 

 
Inschrijven: via de plaatselijke clubverantwoordelijke 

 
 
 

Organisatie MAfestival – festival van Vlaanderen Brugge en haar partners. 

Zondag 4 augustus 2019 : Festivaldag Lissewege 

11.30 u: ‘Suites onder stroom’ * Bach op elektrische cello 
Benjamin Glorieux cello 
 
Met de technologie van zijn elektrische cello brengt topcellist Benjamin Glorieux de 
beroemde cellosuites van Bach op een unieke manier. Naarmate de muziek intenser 
wordt, manipuleert hij subtiel het timbre van zijn instrument. Door het gebruik van 
surround sound klinken de suites uit alle richtingen en dompelen ze de luisteraar onder 
in een oeverloos klankbad. 
(Abdijschuur Ter Doest) 

Vanaf 12.30  Verzorgde Pick Nick (incl. drankje)  
(Reyvaertsheem, Lissewege) 

14.30 u ‘Larmes de l'exil’ * Oosterse klanken in John Dowlands Lachrimae 
Sokratis Sinopoulos lyra, L'Achéron ensemble, François Joubert-Caillet muzikale leiding 

Net als de westerse viola da gamba, ontroert ook de oosterse lyra al eeuwen de 
luisteraar met haar melancholische timbre. In John Dowlands Lachrimae vervlechten het 
Franse gambaconsort L’Achéron en Sokratis Sinopoulos, meester in het spelen van de 
Griekse lyra, deze twee unieke instrumenten tot een taal die oost en west overstijgt. 
(Kerk – Lissewege) 

17.00 u ‘Gracias a la vida’ * Op zoek naar een zuiders identiteit 
La Chimera ensemble, Eduardo Egüez muzikale leiding 
 
Luitist Eduardo Egüez en zijn ensemble La Chimera brengen een hommage aan de 
muzikale diversiteit van het Latijns-Amerikaanse volk, met werken van hedendaagse 
componisten als Ariel Ramírez en Zuiderse barokhelden als Andrés Flores. Op zoek 
naar de contouren van hun identiteit, kruisen ze de volkstraditie met jazz en Europese 
renaissance- en barokmuziek. 
(Kerk – Lissewege) 

(volledig programma op www.MAfestival.be). 

http://www.mafestival.be/


 
 

Ieper,  april 2019 
 

Geachte Voorzitter, Geachte Secretaris, 
 

Betreft :  MA Festival - Festivaldag in Lissewege zondag 4 augustus 2019 (vanaf 11.30 u) 
 

De ‘Lissewegedag’ in samenwerking met Musica Antiqua – Festival van Vlaanderen Brugge is een 
vaste waarde geworden op de zomerse Neos agenda. Ook dit jaar bieden we onze leden de kans 
om aan Neos voordeeltarief (rekening houdend met reservatiekosten, incl. pick nick … korting van +/- € 15,-) 
in te pikken op de dagpas voor Lissewege.  

 
Op de festivaldag genieten we van drie eigenzinnige concerten en een 
verzorgde ‘pick nick’ (incl. glaasje wijn en koffie in de loop van de namiddag). 
Het thema dit jaar is ‘Ex Machina’ (god – mens – machine)  
 

Ongetwijfeld kan dit initiatief de cultuurminnende leden in uw afdeling boeien. Als bijlage vindt u een 
fiche met alle praktische gegevens bruikbaar om te kopiëren voor de geïnteresseerde leden.  
 
Neos biedt de dagpassen aan € 70,-/persoon aan. De dagpassen verlenen toegang tot de 3 
concerten en laten u genieten van een verzorgde pick nick en een namiddagkoffie. De deelnemers 
hoeven niet alle concerten bij te wonen. Ze kunnen een gerichte keuze maken, tussendoor genieten 
van een terrasje, iets eerder naar huis komen …  
 
Hou er rekening mee dat het aantal voor Neos beschikbare dagpassen beperkt is. Aarzel niet om 
snel in te tekenen. Zoals gebruikelijk geldt de ontvangst van de betaling op de Neos rekening als 
toewijzingscriterium. (Indien niet eerder volgeboekt, is 21 juni 2019 de limiettijd voor Neos 
bestelling.) 
 
Het is de bedoeling dat de clubsecretaris – clubverantwoordelijke de inschrijvingen voor zijn club 
bundelt en de deelnemerslijst via het bij de secretaris gevoegde inschrijvingsformulier doorgeeft aan 
het provinciaal secretariaat. De storting dient te gebeuren op rekeningnr. BE38 4675 0661 0172 van 
Neos West-Vlaanderen vzw, met duidelijke vermelding van ‘Clubnaam en festival’. 
 
Zowat een week voor het evenement ontvangt de clubverantwoordelijke dan de nodige dagpassen. 
 
We hopen alvast dat het initiatief een mooie aanvulling is op uw clubprogrammatie. 
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaak Mortier 
Voorzitter 

 
* meer info over het dagprogramma zie: www.MAfestival.be * 

 

Neos West-Vlaanderen vzw, Fochlaan 28, 8900 Ieper 
Tel. 057/22.86.80 * fax 057/21.76.01 * e-mail : luc.vandewalle@neosvzw.be 

 

http://www.mafestival.be/

