
ZA 27.04
LUNALIA 
LIFT OFF
Openingsfeest

ZO 28.04
Sprookjes 
over de maan 
en andere muziekjes

WO 08.05
Watermuziek
Händel voor de 
allerkleinsten

ZO 12.05 
Rosalba
Dowland voor de 
allerkleinsten

TICKETS

www.lunalia.be

015 29 76 54

FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
2019
The Sound of M
Lunalia 4 kids
LUNALIA is een festival 
vol verhalen uitgaande 
van tijdloze muziek. 
Nieuw dit jaar is een 
verhalen- en sprookjes
circuit dat doorheen het 
festival verweven is.
van 27 april 
tot 12 mei

WO 8.05 
14:00 & 16:00 

Watermuziek  

Händel voor de allerkleinsten 

Wie wil er mee naar Engelenland 
varen? Deze voorstelling voor kleuters 
is gebaseerd op Water Music van 
Händel. Het werd gespeeld in open-
lucht tijdens een boottocht op de
Theems op 17 juli 1717. In Watermuziek
doen twee muzikanten en een actrice 
deze muzikale reis nog eens over. Met 
twee emmers water, rubberen laarzen, 
een hobo en een accordeon. 

50% emmertjes-
water-halen
40% voor de allerkleinsten
10% thee

LOCATIE

Beeldsmederij De Maan

TICKETS 

7 euro

ZO 12.05 
14:00 & 16:00
Rosalba
Dowland voor de allerkleinsten

Rosalba is een concert voor kleuters 
geïnspireerd door de ‘ballad tunes’ 
van componist John Dowland en een 
schilderij van Sandro Botticelli. Rosa 
en Alba zijn zussen, twee tegenpolen. 
Alba wacht, als een ijsschots in de 
branding. Alba is triest, ze heeft het 
koud, haar glimlach is bevroren. Rosa 
leert haar een lied. Het lied van de luit 
van John Dowland.

40% kids
30% weemoed
20% magie
10% stilte

LOCATIE

Beeldsmederij De Maan

TICKETS

7 euro

V.U: J. Dierickx, Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg gooien.



ZO 28.04
14:00 > 18:00

Sprookjes over 
de maan 

…en andere muziekjes
LUNALIA is een festival vol verhalen uitgaande 
van tijdloze muziek. Nieuw dit jaar is een verha-
len- en sprookjescircuit dat doorheen het festival 
verweven is. Op 28 april vallen er niet minder 
dan vier magische momenten te beleven. Met 
onder andere Polina Tserkassova, wereldwijd 
één van de beste sprookjesvertelsters. Er vallen 
sprookjes te ontdekken uit Estland, Rusland, Ma-
rokko, Argentinië en natuurlijk ook uit…Meche-
len. Met vertellers Maja Jantar, Karima el Fillali 
en Gustave Min alsook met de musici Gabriel 
Rivano, Jamil al Asadi en Jurgen De bruyn zijn 
de muzes in goede handen. 

De locaties zijn al net zo uniek als de verhaaltjes. 
Ze liggen daarbovenop vlak bij elkaar. Het is dus 
makkelijk om op een namiddag verschillende 
voorstellingen te combineren.

50% magie
30% kids
20% geheimzinnige oorden

LOCATIES / PROGRAMMA

14u
STUDIO MOTORMUSIC
Polina Tserkassova
stem en instrumenten
15u
SCHUTTERSHOF
VAN DE KOLVENIERSGILDE
Gabriel Rivano, bandoneon 
Maja Jantar, stem 
16u
HUIS KEIZERIN
Karima el Fillali, zang
Jamil al Asadi, qanun
17u
GEEL BREEDHUIS
Gustave Min, stem
Jurgen De bruyn, 
theorbe & barokgitaar

PRAKTISCH

Geschikt voor kinderen van 4 
tot 99 jaar. Elke voorstelling 
duurt ongeveer 45 minuten. 
Opgelet: Polina Tserkassova 
vertelt in het Engels. 
De andere sprookjes en ver-
haaltjes zijn in het Nederlands.

6 euro/sprookje

ZA 27.04 – 14:00 > 18:00

LUNALIA LIFT OFF! 
Het Openingsfeest 
van het Festival van 
Vlaanderen Mechelen
Proef gratis van LUNALIA! Kom 
luisteren naar hoe mooi Mechelen 
klinkt! Het openingsfeest biedt muzikale 
proevertjes voor iedereen. Op het 
programma staan o.a. maanmuziek met 
Lore Binon en cello-octet, maanpoplady 
Kat Galie, en nog veel meer.
30% muzikaal Mechelen , 30% ontdekkingsreis, 40% familie-uitje
Gedetailleerde info vindt u vanaf maart 2019 op www.lunalia.be


