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Festival Servais 2007
Voorstelling
Raadzaal Historisch Stadhuis Halle
8 november 2006, 20 uur

Programma :
20.00 uur Onthaal
20.10 uur Welkomstwoord door Dirk Pieters,  

burgemeester Stad Halle
20.15 uur Toelichting bij het Festivalprogramma door Peter François, 

coördinator Festival Servais 2007
20.40 uur Fotosessie
20.50 uur Receptie aangeboden door het Stadsbestuur
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Halse cellist Servais een heel jaar in de kijker
Het jaar 2007 staat in de Vlaams-Brabantse stad Halle volledig in het teken van Adrien François 
Servais. Die negentiende-eeuwse cellovirtuoos en componist oogstte in heel Europa succes. Hij ging 
vriendschappelijk om met Franz Liszt, Gioaccino Rossini en vele anderen. Servais ging de geschie-
denis in als uitvinder van de eindpin aan de cello. Vandaag wordt zijn werk nog over de hele wereld 
gespeeld op concerten en ingestudeerd in conservatoria. 

Halle laat geen gelegenheid voorbij gaan om zijn beroemde telg te eren. Ditmaal naar aanleiding 
van de tweehonderdste geboortedag. Het Festival Servais 2007 biedt een jaar lang een gevarieerd en 
toegankelijk, maar tevens kwalitatief hoogstaand programma. Het omvat vijf concerten met gere-
nommeerde cellisten uit binnen- en buitenland, tentoonstellingen, enkele publicaties en een aantal 
randactiviteiten. Meer dan vijfhonderd mensen zijn bij de organisatie betrokken. 

De Servaisherdenking deint ook uit tot buiten de stadsgrenzen met een Nationaal Celloconcours 
in Gent, een symposium in Brussel en concerten in onder meer Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, 
Mechelen en Turnhout. Ook in het buitenland staan concerten met Servais’ muziek op het 
programma. 

Het Festival start op zondag 26 november 2006, precies 140 jaar na Servais’ overlijden in 1866. Een 
jaar later, op 25 november 2007, vormt het slotconcert het orgelpunt. Middenin valt het hoogtepunt : 
een concert op Servais’ tweehonderdste geboortedag, 6 juni 2007.

Het initiatief kan rekenen op de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert II en geniet 
de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Vlaams-Brabant en de Stad Halle.

Festivalprogramma
De vzw Servais heeft het hele feestprogramma gebundeld in een overzichtelijke brochure die gratis 
kan worden aangevraagd. Daarnaast staan er twee websites online : www.servais2007.be (alle info 
over het Festival) en www.servais-vzw.org (info over leven en werk van Servais).

Kaarten voor de concerten zijn te bestellen bij Cultuurcentrum ’t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle 
(tel : 02 365 94 05, website : www.applaus.be). Voor verdere informatie over het Festivalprogramma 
is de contactpersoon Peter François. 

Start op 26 november 2006
Om 10 uur wordt de eucharistieviering in de Halse Sint-Martinusbasiliek opgedragen aan Servais. 
De Finse celliste Seeli Toivio speelt er enkele composities van Servais. Aansluitend is er op het kerk-
hof van Halle een plechtigheid naar aanleiding van het overlijden van de cellist, nu 140 jaar geleden. 
Op het concert die avond om 20 uur in CC ’t Vondel brengen de celloklassen van het Koninklijk 
Conservatorium in Brussel een muzikaal eerbetoon aan Servais, die er lange tijd leraar is geweest.

Persbericht
8 november 2006
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Hoe kwam het Festival tot stand ?
Een groep vrijwilligers nam enkele jaren geleden het initiatief om de figuur van Servais opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Weinig Hallenaren bleken meer over hem te weten dan dat hij een 
standbeeld verdiend heeft op de Grote Markt. 

Diepgravend onderzoek van historicus Peter François bracht heel wat nieuwe gegevens aan het 
licht over het boeiende leven en het werk van de reizende cellovirtuoos Adrien François Servais. 
Bovendien bleek dat de hedendaagse cellowereld zijn naam zeker niet vergeten is. 

Als je even zoekt op het internet ontdek je al vlug dat Servais’ muziek overal ter wereld uitgevoerd 
en uitgezonden wordt. Zijn composities zijn vaak verplichte examenstof voor conservatoriumstu-
denten. Servais speelde immers ook een belangrijke rol in de vernieuwing van de cellotechniek. Zo 
wordt hem ondermeer de uitvinding van de eindpin (steunpin onder aan de cello) toegeschreven. 

Redenen genoeg om van het komende herdenkingsjaar gebruik te maken om Servais in eigen stad en 
ver daarbuiten te rehabiliteren en in een nieuw daglicht te plaatsen. Met de steun van de Stad werkte 
de vzw Servais een uitgebreid feestprogramma uit.

Festivalcomité
Kernbestuur : Peter François (coördinator), Renaat Uyttersprot, Guido François, Guy Nechelput en 
Hugo Tierens

Uitgebreid bestuur : Raad van Bestuur vzw Servais 

De vzw Servais
De vzw Servais draagt bij tot de bekendmaking en de bestudering 
van Servais’ leven en werk en dat van zijn nakomelingen. Ze doet 
dat onder meer via concerten, tentoonstellingen en publicaties. 
De vzw is het aanspreekpunt bij uitstek voor musici die op zoek 
zijn naar partituren en voor musicologen en historici die Servais 
in hun onderzoek ontmoeten. De vzw Servais werkt nauw samen 
met het Zuidwestbrabants Museum Halle dat een uitgebreide 
Servaiscollectie herbergt.

Met alle vragen kunt u terecht bij : 
Peter François, voorzitter 
Beertsestraat 45, 1500 Halle (België) 
(+32) (0)2 360 14 88 - (+32) (0)499 33 51 51

peter@servais-vzw.org

Achtergrondinformatie

Wenst u meer te weten over Servais ?  
Bezoek de website www.servais-vzw.org

> informatie over zijn leven en werk
> rijkelijk geïllustreerd
> discografie
> talrijke geluidsfragmenten 

Een initiatief van de vzw Servais
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Zondag 26 november 2006
140e verjaardag van het overlijden  
van Adrien François Servais

Programma :

10.00 uur Viering in de Sint-Martinusbasiliek 
met intermezzo’s door de Finse celliste Seeli Toivio

11.15 uur Plechtigheid bij het graf van Servais op het kerkhof van Halle 
Toespraken door Peter François, voorzitter vzw Servais,  
Dirk Pieters, burgemeester en E.H. Raymond Decoster, pastoor-deken. 
Muzikale omlijsting: Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle 
(bij slecht weer vindt de plechtigheid plaats in Rouwcentrum Vansintjan)

20.00 uur Openingsconcert Festival Servais 2007  
door de celloklassen van het  
Koninklijk Conservatorium Brussel 
in CC ’t  Vondel Halle  
Kaarten: CC ’t Vondel Halle en bestuursleden vzw Servais

Gedetailleerde info over het festival vindt u op www.servais2007.be
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