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Muziek in Sint-Paulus
Elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk

Raadpleeg onze nieuwe jaarkalender indien u op de hoogte wenst te 
blijven van de muzikale invulling van de vieringen in Sint-Paulus.  
U vindt een exemplaar bij het verlaten van de kerk, op de tafel aan de 
uitgang Sint-Paulusstraat of aan de balie bij de uitgang Veemarkt.

U merkt dat we niet enkel de traditie van de orkestmissen hoog houden 
maar dat er elke week een boeiend muzikaal-liturgisch gebeuren is in 
Sint-Paulus. 

Naast de 9 orkestmissen zijn er ook 12 solistenmissen met 
vooraanstaande musici, mooi verdeeld in 6 vocale en 6 instrumentale 
missen.  Er zijn ook 5 Gregoriaanse missen, diverse koormissen en 
natuurlijk de orgelmissen die door onze titularis-organist virtuoos 
worden ingevuld.

Elke maand wacht er bovendien een nieuwe brochure op u
waarin u het aanbod gedetailleerd voorgesteld vindt.

Alle informatie vindt u ook op onze website: 
www.muziekinsintpaulus.be
 
Of raadpleeg en like onze facebookpagina: 
Muziek in Sint-Paulus (www.facebook.com/MuziekInSintPaulus)



KOORHAPPENING
UITGESTELD

De koorhappening van 1 mei – kennismaking met 
de Messe Brève nr 7 van Charles Gounod – werd 
wegens onvoorziene omstandigheden uitgesteld 
naar latere datum.

Meer nieuws daarover in onze juni editie.
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5 MEI 2019
EERSTE COMMUNIE
DERDE ZONDAG 
IN DE PAASTIJD
Muziek voor en door kinderen 
en begeleiders

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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12 MEI 2019
SOLISTENMIS
VIERDE ZONDAG
IN DE PAASTIJD
Jeroen Vrancken
klarinet

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Homilie door
Kapelheer Peter De Vos

Aanvang: 10.30u

Deze solistenmis wordt 
mee mogelijk gemaakt  
dankzij de steun van 
Kapelheer
Herman Wouters
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Intrede 
Carl Maria von Weber (1786-1826)
‘Adagio ma non troppo’ uit ‘Concerto nr.1’

Na eerste lezing  
Francis Poulenc (1899-1963)
‘Andante’ uit ‘Sonata for 2 clarinets’

Na tweede lezing  
Witold Lutoslawski (1913-1994)
‘Andantino’ uit ‘Dance Preludes’

Offerande
Joseph Jongen (1873-1953)
‘Petite Prélude’

Communie 
W.A. Mozart (1756-1791)
‘Adagio’ uit ‘Concerto’

Slot 
Aaron Copland (1900-1990)
‘Slowly and expressively’ uit ‘Concerto’

Jeroen Vrancken
klarinettist

Na de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut 
te hebben afgerond bij Greet Severens startte 
Jeroen Vrancken (°1992) in het Lemmensinstituut  
zijn bacheloropleiding bij Eddy Vanoosthuyse.  
In 2015 behaalde hij met grootste onderscheiding 
‘Cum Laude’ zijn masterdiploma te Maastricht bij 
Roeland Hendrikx. Hierna specialiseerde Jeroen 
zich verder aan de Norwegian Academy of Music te 
Oslo waar hij onderwezen werd door Björn Nyman.

Jeroen nam deel aan verschillende nationale en 
internationale wedstrijden. Hij werd onder meer 
laureaat van Marnix Factor Lokeren, Nationale 
Klarinetwedstrijd Gent en behaalde in 2010 twee 
maal een eerste prijs bij Dexia Classics, zowel voor 
zijn solodeelname als voor kamermuziek. 

In 2015, na de Belgische voorronde gewonnen te  
hebben, mocht Jeroen België vertegenwoordigen  
op de Europese finale van de Lions European Musical 
Competition te Augsburg.  
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Hij werd onder meer uitgenodigd voor internationale 
wedstrijden als ‘Concours Debussy’ te Parijs en werd in 2014 
semi-finalist van de ‘Internationaler Aeolus Bläserwettbewerb’ 
te Düsseldorf.

In 2015 werd Jeroen door de stichting Edmond Hustinx de 
Henriëtte Hustinxprijs toegekend vanwege “zijn excellente 
studentenloopbaan en beloftevolle toekomst”.

Jeroen concerteert als freelance musicus regelmatig met 
verschillende orkesten in binnen- en buitenland. Hij was onder 
meer te horen in het orkest van de Vlaamse Opera, het Nationaal 
orkest van België, Antwerp Symphony Orchestra, Norwegian 
Radio Orchestra (KORK), Symfonieorkest Vlaanderen, de 
Koninklijke muziekkapel van de Gidsen, Brussels Chamber 
Orchestra en Sommer Oper Bamberg. 

Als kamermusicus is Jeroen stichtend lid van blaaskwintet Vox 
Venti en is onder meer te gast bij gerenommeerde ensembles als 
I Solisti del Vento en deCompagnie. 

Jeroen volgde masterclasses bij o.a. Yehuda Gilad, Martin Fröst, 
Karl Leister, James Campbell, Benjamin Dieltjens, Leif Arne 
Pedersen, Fredrik Fors, Harri Mäki en Jörg Widmann.
B
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De (nog) jonge musicus is een minzaam 
man van weinig woorden, die evenwel 
zeer goed weet welke weg hij bewandelt 
en welke keuzes hij maakt. Vandaag 
speelt hij in quasi alle grote Belgische 
orkesten, dit seizoen met een accent 
op het orkest van Opera Vlaanderen.  
In de Sint-Paulus Sinfonietta voert hij 
vaak de klarinetpupiter aan. 
We hebben afgesproken nabij het 
Museum voor Schone Kunsten op 
het Antwerpse Zuid voor een gesprek.  
Ik vraag hem naar zijn ervaringen in 
het orkest van Opera Vlaanderen.

“Ik ben er sinds dit seizoen vaak aan 
het werk, het is een heel andere 
wereld die zich voor me opent. Tot 
kort daarvoor was ik voornamelijk in 
symfonische orkesten aan het werk, bij 
Symfonieorkest Vlaanderen of bij het 
Nationaal Orkest.”

Toen Jeroen Vrancken in 2015 cum laude zijn 
Mastersdiploma behaalde aan het Conservatorium 
van Maastricht, kreeg hij er de Hustinx prijs bovenop.   
Die wordt uitgereikt om de 3 jaar, aan een uitzonderlijk 
alumnus van de instelling. Het juryrapport is veelzeggend, 
schetst de musicus en de persoon ten voeten uit.

“Als klarinettist kenmerkt zijn spel zich door 
een beheersing van het instrument met een 
opvallende afwezigheid van beperkingen: 
een prachtige toonvorming met een 
virtuositeit in vingerspel op zeldzaam hoog 
niveau. … Kenmerkend is zijn gedrevenheid 
en nieuwsgierigheid die hem in staat stelt het 
gehele klarinetrepertoire uit te voeren: van 
klassiek tot en met experimenteel twintigste 
eeuw. ... hij een musicus die wars is van alles wat 
met allures te maken heeft: integendeel toont 
hij een bescheidenheid die soms de vraag doet 
opkomen of hij zelf wel voldoende besef heeft 
van zijn uitzonderlijk hoog niveau. Er wacht 
hem een grote toekomst en de muziekwereld 
zal verrijkt worden met niet alleen een groot 
musicus maar ook met een aangename collega.”
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Wat sprong er tot nu toe voor je uit in de opera?

“Dat was beslist de uitvoering van Parsifal onder leiding van de jonge Duitse dirigent 
Cornelius Meister. Die heeft een naam die alles zegt. Het was zo’n bijzondere ervaring  
om dat werk in ideale omstandigheden te mogen spelen. Daarnaast herinner ik me ook nog 
levendig de ‘4 Letzte Lieder’ die we uitvoerden onder leiding van voormalig chef-dirigent 
Dmitri Jurowski en sopraan Sara Jakubiak.”

Hoe kwam je eigenlijk bij je instrument terecht?

“Dat is op een bijzonder organische manier gebeurd.  Er was altijd al muziek in mijn leven.  
Mijn mama en opa speelden altijd al in de plaatselijke harmonie, in Grimbergen.  En het 
was duidelijk, volstrekt logisch dat ik zou meedoen vanaf dit kon. Iemand vertelde me ook, 
en dat verhaal bleef hangen: ‘Je moet klarinet doen, want dan speel je altijd de melodie’. Op mijn 
zevende speelde ik al met de harmonie mee, vanaf mijn acht jaar zat ik op de muziekschool.  
Met die harmonie speel ik trouwens ook nu nog mee, als het kan, als ik bij mijn familie op 
bezoek ben. Ik heb ze onlangs zelfs gedirigeerd.”

“Toen mama polste of ik interesse had om in mijn humaniora ook tijd in te ruimen voor 
muziek, was mijn antwoord een volmondig ja.  Het betekende dat ik naar het Lemmens 
Instituut vertrok op internaat. Dat was een ontzettend toffe tijd.  Greet Severens was er mijn 
lerares klarinet.  Ze heeft me echt kunnen aansporen om in de diepte te studeren, steeds 
verder te gaan in het spelen van allerlei studies voor klarinet.  Toen had ik al de overtuiging:  

‘Dit is wat ik wil en waar ik een voorsprong kan nemen, doe ik het.’”



We hebben het samen over het lot van de jonge muzikant.

“Als je uit het conservatorium komt, is het zo belangrijk om te beseffen dat je vangnet 
compleet verdwijnt.  De veiligheid van het nest is er niet meer, je lijkt terecht te komen 
op de Noordpool of in de woestijn.  In België word je daar niet altijd op voorbereid.  Toen 
ik in Maastricht (bij Roeland Hendrix) afstudeerde voelde ik me ondanks de erg positieve 
feedback nog niet helemaal klaar.  Ik deed auditie en werd aangenomen voor een extra 
masterjaar in Noorwegen.  In Oslo zat ik bij een fenomenale docent, Bjœrn Christian 
Nyman, op een fantastisch instituut.

Ik was vaak te gast bij het orkest van de Noorse Radio, heb ook een stage kunnen doen 
bij Antwerp Symphony Orchestra en speelde ondertussen een jaar bij Symfonieorkest 
Vlaanderen. Wat me in Noorwegen ook zo immens beviel, is dat de muziek – meer bepaald 
de klassieke muziek – er zo’n vanzelfsprekend deel van het maatschappelijke leven is.   
Hier heb ik toch altijd een beetje het gevoel om voor “elitair” versleten te worden.   
Alsof Mozart, Beethoven en Copland alleen voor high brow people zouden weggelegd  
zijn.  Dat is zo’n spijtige misvatting. Noorwegen is fier op haar musici en hedendaagse 
klassieke muziek wordt er aanvaard.

Het is zo belangrijk dat kinderen zich thuisvoelen in muziek. Met ons blazerskwintet Vox 
Venti vind ik het heerlijk om scholen aan te doen en kinderen voor het eerst met klassieke 
instrumenten te confronteren.  Is er iets mooiers dan ‘Peter en de Wolf ’ te vertolken?  We 
nemen een eigen decor mee, werken samen met een gedreven vertelster.  En dan de snoetjes 
van die kinderen … die spreken boekdelen.  Of onze ‘Assepoester’, muziek van Rossini: dat 
laat zo’n felle indruk na bij kinderen. Het is zo dankbaar om dat gebrek aan voeling met 
klassieke muziek weg te kunnen werken.”
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Is de musicus Jeroen Vrancken non stop met muziek bezig?

“Ik hou ervan om fysiek in vorm te blijven, ik ga graag lopen. In Oslo woonde ik aan 
een groot meer. Daar in de natuur te lopen, gaf een echte kick.  Maar ook hier (Jeroen en 
zijn echtgenote, hoorniste Tinne Dehertefelt, wonen in Lier) loop ik drie tot vier keer per week 
telkens 5 kilometer. Maar ik lees ook ontzettend graag, veel fictie. Ik heb mijn e-reader 
voortdurend bij.  Het meest hou ik van klassieke literatuur, op dit ogenblik lees ik ‘De graaf 
van Montechristo’ van Alexandre Dumas.  Daarvoor was er ‘Dubliners’ en ‘Portrait of the 
artist as a young man’ van James Joyce. Ik ben ook verslingerd aan Latijns-Amerikaanse 
schrijvers als Vargas Llosa of Marquez. Ik lees altijd 2 of 3 boeken simultaan.

Weet je al wat je tijdens de solistenmis wil spelen? 

“Dat wordt beslist lyrisch repertoire, eerder contemplatief. Vroeger speelde ik dolgraag 
Rossini’s ‘Thema en variaties’, maar da’s niet langer mijn favoriete stuk.  Ik denk aan Brahms 
en Schumann en natuurlijk mag Mozart niet ontbreken!  Ik hou ook ontzettend van Poulenc 
en van Aaron Coplands klarinetconcerto.”

In de Hopper weerklinkt op dat moment muziek die Jeroen meteen herkent. 
“Dat is Keith Jarrett”. Hij heeft gelijk, de bezwerende klanken van ‘the Köln concert’ zijn op 
en top Jarrett.  “Ik hou ook van Miles en van Coltrane … en van Weather Report.  Maar de 
popmuziek van vandaag laat ik liever aan me voorbijgaan”.
Nog een week of twee en dan wordt het uitkijken naar de “prachtige toon” en de virtuositeit 
die gecounterd wordt door een grote bescheidenheid.  Muziek die recht wordt gedaan door 
een jong toptalent.

-- Wilfried Van den Brande
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Concertnieuws

Op dinsdag 20 augustus – 20u concerteert de 
Schola Gregoriana Cantabo, samen met de Bulgaarse 
luitist Yavor Genov, in de Sint-Pauluskerk. 

In het programma ‘Mysteries’ staan de 15 mysteries 
van de Rozenkrans centraal. 
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19 MEI 2019
GREGORIAANSE
KOORMIS
VIJFDE ZONDAG
IN DE PAASTIJD
Schola Gregoriana Cantabo
ensemble in residentie

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u

12



Zing voor de Heer een nieuw lied, alleluia, 
want de Heer heeft wonderen verricht, alleluia.
Voor het oog der volkeren 
heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard. Alleluia.

Alleluia.
De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht.

Alleluia.
Christus is opgestaan uit de doden en sterft niet meer: 
de dood heeft geen macht meer over Hem.

Ik, Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, en Ik in hem,
die zal overvloedig vrucht dragen, alleluia.

Introitus
Cantate Domino canticum novum, alleluia,
Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia,
Ante conspectum gentium 
revelavit iustitiam suam, alleluia, alleluia.

Eerste tussenzang
Alleluia.
Redemptionem misit Dominus in populo suo.

Tweede tussenzang
Alleluia.
Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur: 
mors illi ultram non dominabitur.

Offerande (orgelspel)
Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881)
Cantabile (uit Fanfare, Cantabile en Finale)

Communiezang
Ego sum vitis vera et vos palmites, 
qui manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, alleluia.

Slot (orgelspel)
Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881)
Finale (uit Fanfare, Cantabile en Finale)
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26 MEI 2019
ORGELMIS
ZESDE ZONDAG
IN DE PAASTIJD
Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u

Intrede 
William Boyce (1711-1779)
‘Trumpet Voluntary’

Na eerste lezing  
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
‘Komm, heiliger Geist, herre Gott’ BuxWV 199

Na tweede lezing
Georg Andreas Sorge (1703-1778)
‘Trio in C’

Offerande
Jean-François Dandrieu (1682-1738)
‘Offertoire sur les grands jeux’

Communie 
Georg Böhm (1661-1733)
‘Vater unser im Himmelreich’

Slot 
J.S. Bach (1685-1750)
‘Wir glauben all’ an einen Gott’ BWV 680

14
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30 MEI 2019
SOLISTENMIS
O.L.H. HEMELVAART
Wilfried Van den Brande
bas-bariton

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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Intrede 
J.S. Bach  (1685-1750)
‘Grosser Herr, o starker König’ uit ‘Weihnachtsoratorium’

Na eerste lezing  
J.S. Bach  (1685-1750)
‘Quia fecit, mihi magna’ uit ‘Magnificat’

Na tweede lezing
J.S. Bach  (1685-1750)
‘Betrachte, meine Seel’’ uit ‘Johannes Passion’

Offerande
Johann Nikolaus Hanff (1663-1711)
‘Ach, Gott, vom Himmel sieh darein’

Communie 
J.S. Bach  (1685-1750)
‘Am Abend … Mache dich mein Herze rein’ uit ‘Mattheus Passion’

Slot 
J.S. Bach  (1685-1750)
‘Quoniam tu solus sanctus’ uit ‘Hohe Messe’
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DE SINT-PAULUSPAROCHIE
VIERT HAAR PASTOOR
VIERING PASTOOR PAUL SCHEELEN
23 JUNI 2019 OM 10.30U
SINT-PAULUSKERK ANTWERPEN



22 juni 2019 is de datum waarop de  
Sint-Paulusparochie haar pastoor hartelijk 
mag feliciteren met zijn 80e verjaardag.
 
Deze datum brengt pastoor Paul Scheelen 
evenwel ook bij zijn pensioengerechtigde 
leeftijd. Het betekent dat we op 23 juni 
2019, bij de orkestmis voor Sacramentsdag, 
afscheid moeten nemen van Paul als 
pastoor. Maar dat doen we niet zonder 
toeters of bellen!

Bij de plechtige viering van Sacramentsdag, 
op de tonen van Haydns Schöpfungsmesse, 
danken we onze pastoor voor zijn meer 
dan 20 jaar begeester(en)de inzet voor de 
Sint-Paulusparochie en haar gemeenschap.
Na deze mooie viering, heffen we een glas 
en maken we het gezellig op het tuinfeest.

U bent van harte uitgenodigd!

Viering pastoor Paul Scheelen
23 juni 2019 om 10.30u
Sint-Pauluskerk Antwerpen

Indien u aanwezig kan zijn, vernemen we 
graag uw naam en het aantal personen via 
een mailtje aan:
admin.kfsp.caroline@skynet.be
Indien mailen geen optie is, kan u uw 
aanwezigheid telefonisch melden tijdens 
de kantooruren:  03 231 31 48.

Cadeautip
vrije bijdrage op 
rek.nr. BE39 0018 5802 7219
Sociale Projecten pastoor Paul Scheelen

Aandachtspunten:
Het feest voor pastoor Paul Scheelen zal 
doorgaan in de tuin van de kerk: daarom 
kan er niet geparkeerd worden.

Op 23 juni vindt er rond het MAS een 
internationale triatlonwedstrijd plaats 
– met gewijzigde verkeerssituatie.  
Ingangen Sint-Paulusstraat en Veemarkt 
zijn bereikbaar.  Voor info rond de 
meest recente verkeerssituatie: raadpleeg  
www.sna.be en www.delijn.be
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Utopia festivaldag.
30 JUNI 2019

In 2017 organiseerde Utopia een spraakmakende Festivaldag op de volledige Sint-Paulussite.  
Op 30 juni 2019 heeft de 2e editie plaats. 

“Waarom eigenlijk zo’n evenement?” vroegen we de zangers van Utopia. 

“Reeds bij de creatie van Utopia - Belgian handmade polyphony - hadden we voor ogen 
een ensemble samen te stellen dat net iets meer deed dan enkel mooie muziek zingen. 
Geïnspireerd door het boek Utopia van Thomas More, dat een fictieve maar idealistische 
maatschappij beschrijft, wil Utopia Ensemble de mensen dichter bij hun eigen Utopische 
wereld brengen. In de eerste plaats door de muziek die we zingen, die voor vele mensen 
louterend werkt, wat in deze jachtige en haastige tijden al een groot geluksgevoel brengt. 
Maar ook in alle andere onderdelen van onze werking: mensen onverwacht onderdompelen 
in polyfonie via open of pop-up repetities, programma’s samenstellen die aan het denken 
zetten en niet in het minst door interessante sprekers en muzikanten bij elkaar te brengen. 
Dat laatste is iets dat we zeker op onze Festivaldag perfect kunnen: er is de tijd en de ruimte 
om te laten zien en horen wat dat Utopia precies voor ons en ons publiek kan betekenen.

... en waarom precies hier?
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Sint-Paulus is voor ons een heel bijzondere 
plek. We zijn er in residentie. En ook hier 
betekent dat voor ons meer dan bijvoorbeeld 
een orkest dat in residentie is in een bepaalde 
concertzaal. Heel vaak repeteren we in de 
weekkapel van St Paulus, om daarna de 
stukken die in de steigers staan in de kerk 
te zingen. Dat doen we o.m. met open 
repetities, zodat ook een toevallig publiek 
kan genieten van de buitengewone akoestiek 
van de Sint-Pauluskerk. 

Ook genieten wij hier als ensemble van een 
grote gastvrijheid in situ: zowel de pastoor 
als een zeer actieve groep “vrienden van 
Sint-Paulus” (die o.m. instaan voor het 
begeleiden van de dagelijkse rondleidingen) 
zijn ons zeer genegen. We voelen ons een 
beetje deel van deze grote familie. We 
merken ook dat er in deze plek vol traditie 
ook veel aandacht en interesse is in nieuwe 
en verrijkende initiatieven. Bovendien 
is er ook de prachtige binnenkoer en de 
crypte die ons in staat stellen verschillende 
activiteiten vlot en gestroomlijnd te kunnen 
organiseren op zo’n Festivaldag.

Uiteraard zijn er de concerten, maar er zijn 
ook een aantal heel interessante lezingen: 
Erik De Bom (K.U.L.), intellectueel 
historicus en politiek theoreticus, belicht 
het boek Utopia vanuit een historisch 
perspectief en toetst dit meesterwerk aan 
onze hedendaagse maatschappij. Dit jaar 
willen we dus eens terug naar de bron: 
het boek waar we onze naam hebben aan 
ontleend. 

De Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska 
praat over haar nieuwe boek Thuis in muziek. 
Maakt muziek mens en maatschappij beter? 
Zij is ervan overtuigd dat muziek eerder 
een fundament dan een ornament van ons 
bestaan is. Ook wij delen deze overtuiging, 
dus vonden wij het zeer opportuun deze 
zeer boeiende filosofe aan het woord te 
laten op onze Festivaldag. En Armand 
Storck zal ons de stad Antwerpen en zijn  
Sint-Paulussite situeren ten tijde van 
Thomas More. Want precies in Antwerpen 
is het dat More de aanzet gaf tot wat het 
boek Utopia zou worden: een scherpe visie 
over stad en staat.
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Dat klinkt erg boeiend en erg uitdagend.  
Kunnen jullie ook al een tip van de muzikale 
sluier oplichten? Wat mogen we verwachten 
op 30 juni? 

Omdat we niet direct een “oude-muziek- 
festival” beogen, willen we ook hier 
een gevarieerd aanbod afficheren.  
Het Odysseia Ensemble speelt pareltjes uit 
het Romantische én wat latere repertoire. 
Opgericht in 2009 door oud-studenten van 
het Koninklijk Conservatorium te Brussel is 
Odysseia Ensemble – unexpectedly classic – 
uitgegroeid tot een van de meest veelzijdige 
kamermuziekensembles van Belgïe.

Het gevariëerde aanbod zorgt ook voor het 
nodige contrast met het avondconcert dat 
Utopia brengt. Deze keer is ons nieuwe 
Brueghel-programma aan de beurt. Ter 
gelegenheid van de 450ste verjaardag van 
het overlijden van de geniale schilder, brengt 
Utopia een programma dat de verschillende 
gedaanten van Brueghel in de verf wil 
zetten: een mengeling van religieuze en 
volksere beelden en klanken.

En naast al dat moois is er vermoedelijk ook 
iets om de inwendige mens te versterken? 

Uiteraard. Wie graag zijn honger wil stillen 
of wil nippen aan een drankje kan plaats 
nemen aan een tafeltje op de binnenkoer. 
In de koelte van de bomen zorgt Croque 
Manouche ondertussen met zijn “gipsy jazz” 
voor de nodige swing. Deze Antwerpse 
band geeft je al bij de eerste akkoorden een 
goed gevoel. Precies zoals het Utopia van 
Thomas More kom je op de Festivaldag op 
een plek waar het goed is te vertoeven.. 

Zijn er ook nog andere activiteiten?

Er is een workshop voor de kleinsten (tussen 
4 en 12 jaar) voorzien, en er zijn ook nog 
verschillende rondleidingen in de kerk 
zelf door de Sint-Paulusvrienden, want 
de St Pauluskerk is eigenlijk ook een open 
museum waar heel veel moois te zien is.

UTOPIA FESTIVALDAG
30 juni vanaf 16 uur 
in en rond Sint-Paulus!
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UTOPIA FESTIVALDAG
een zomers festival met muziek en woord rond het thema Utopia

LEZING UTOPIA van THOMAS MORE
door ERIK DE BOM

ODYSSEIA ENSEMBLE
met muziek van o.a. SCHUBERT en BRITTEN

ALICJA GESCINSKA over MUZIEK en GELUK

CROQUE MANOUCHE - ANTWERP GIPSY SWING
UTOPIA ENSEMBLE - BRUEGHEL

WORKSHOP voor KINDEREN (4-12jaar) tussen 16u00 en 18u00
(VOORAF INSCHRIJVEN IS AANGEWEZEN)

ZONDAG 30 JUNI 2019

of 25 € voor een FESTIVALPAS
via UTOPIATICKETS@GMAIL.COM of via 0485 40 45 32

SINT-PAULUSSTRAAT 22 I 2000 ANTWERPEN

MEER INFO:  WWW.UTOPIAFESTIVALDAG.BE

10€ TOEGANG FESTIVALSITE + 10€ PER CONCERT
TICKETS
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De orkestmissen in Sint-Paulus? 

Deze hoogstaande synergie van traditie, 

liturgie en muziek is een werkelijk uniek 

gebeuren in de wereld.  Ze brengt de muziek 

thuis, op de plaats en voor de gelegenheid 

waarvoor ze gecomponeerd werd.

 

-- Axel Vervoordt, voorzitter beschermcomité



De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus – waarin enthousiaste uitvoerders en een immer 
talrijke publieke opkomst elkaar vinden - is onlosmakelijk verbonden met de financiering ervan.  
Het grootschalige project is slechts mogelijk mits een soliede financiële onderbouw.

In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen.  Uw grote opkomst en vrije bijdrage is 
een stevige eerste stap in de financiering.  Daarnaast zorgt het ‘Steunfonds Muziek in Sint-Paulus’ 
er met haar sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat de substantiële artistieke kosten 
gedragen kunnen worden.   U kan aan het project deelnemen als:

1. Sympathisant: Met elke kleine bijdrage hoe gering ook, bestendigt u als sympathisant ons 
muzikaal-liturgische verhaal.

2. Bronzen vriend: bij een storting vanaf € 250 wordt u bronzen vriend.  Deze storting geeft u 
recht op een gereserveerde plaats, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
een sponsorconcert.

3. Zilveren vriend: bij een storting vanaf € 500 wordt u zilveren vriend. Deze storting geeft u 
recht op 2 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
een sponsorconcert. 

4. Gouden vriend: bij een storting vanaf € 1000 wordt u gouden vriend. Deze storting geeft u 
recht op 4 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
het jaarlijkse sponsorconcert. 

5. Mecenas:  bij een storting vanaf € 5000 wordt u mecenas. Deze storting geeft u recht op 10 
gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na elke orkestmis wordt u uitgenodigd op een 
‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje.  U wordt eveneens uitgenodigd op het 
jaarlijkse  sponsorconcert.  Na onderlinge afspraak kan u een beperkte vriendengroep uitnodigen 
voor een Muzikale Nocturne en rondleiding achter de schermen in Sint-Paulus met aansluitend 
receptie in de crypte. 

U kan Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen op rek. IBAN BE15 3631 2226 7530



muziekinsintpaulus.be


