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Achtergrond: 

Wij deden beroep op twee artiesten die nauw verbonden zijn met het label: de sopraan Liesbeth Devos 

die zopas een hele lied-cd opnam met een selectie van Frans- en Nederlandstalige liederen van August 

de Boeck. Dirigent Ivo Venkov wijdde drie orkestcd’s aan Jef van Hoof, August de Boeck en Jozef van 

Looy. 

Bij deze gelegenheden dirigeerde Maestro Ivo Venkov het Janacek Filharmonisch Orkest (CZ) en de 

Slovak Sinfonietta. 

Het programma voor dit Jubileumconcert omvat naast een selectie uit het ballet La Phalène (De Boeck) 

waarvan wij voor deze gelegenheid de partituur hebben laten restaureren voor symfonisch orkest, ook 

nog wondermooie vocale werken van diezelfde August de Boeck, van Lodewijk Mortelmans en van Frits 

Celis.  

Frits Celis is de musicus die heel zijn carrière als dirigent ontzettend veel werk van Vlaamse en 

Belgische collega’s heeft uitgevoerd en die voor Phaedra de schitterende orkestsuite uit de opera La 

Route d’ Emeraude oftewel Francesca heeft gerealiseerd. Wij vonden dat hij bij deze verjaardag zelf 

eens mocht aan bod komen met een eigen mooie liedcyclus voor sopraan en orkest. De Geestelijke 

Bruiloft op vier romantische gedichten van Pieter Geert Buckinx. 

In het tweede deel hoort u dan Beelden uit een Tentoonstelling van Modest Moessorgski in de briljante 

orchestratie van Maurice Ravel. 

Ter gelegenheid van dit Jubileumconcert geeft Phaedra CD een catalogus uit, samengesteld door Prof. 

Dr. em. Guy A.J.Tops. 

Dit naslagwerk wordt u ter plaatse aangeboden. 

De Feesttoespraken worden gehouden door Jan Dewilde, Bibliothecaris van het Koninklijk Vlaams 

Muziekconservatorium van Antwerpen en Hoofd van het Studiecentrum Vlaamse Muziek, en 

komponist Frits Celis, eredirigent van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel en veertig jaar lang 

Muziekdirecteur en Chef-dirigent van de Koninklijke Vlaamse Opera en de Opera van Vlaanderen te 

Antwerpen. 

Wij hopen zoveel mogelijk melomanen te mogen begroeten op dit jubileumconcert. Opdat het een mooi 

feest moge worden! 

– Luc Famaey 


