


Zaterdag, 16 november 2019, 16u12, de laatste noot van Trepak uit de notenkrakersuite van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski weerklinkt in de grote aula van het Maria-Theresiacollege in Leuven. We 
nodigen u uit op onze receptie en maken ‘een afspraak’ voor onze ‘Bye Bye Britain-concerten’ 
in april 2020. 

Het Verenigd Koninkrijk treedt uit de Europese Unie en Beethoven wordt 250 jaar, maar 
het concertgebouw blijft leeg. Vandaag echter, 713 (+2) dagen later, heten wij u met 
1-septemberkriebels in onze buik van harte welkom in de Pieter De Somer Aula. Welkom op 
de Awakening-concerten van het Alumni Arenbergorkest, kaderend in KNAL! Stadsfestival van 
de Big Bang! 

De aula iets groter dan onze gewoonlijke gezellige aula in het Maria-Theresiacollege, 
desgewenst een mondmasker, alles een beetje anders, maar bovenal terug samen, publiek en 
muzikanten, snaren, trommelstokken, hoorn-dempers en luisterende oren en dat maakt ons 
bijzonder blij! Laat de violen, dwarsfluiten, trombones en muziek weer ontwaken!

Professor Georges Lemaître lanceerde in 1931 aan de Leuvense universiteit de revolutionaire 
bigbangtheorie. De hypothese over het ‘oeratoom’, het ontstaan en ontwaken van de kosmos, 
zette de wereld op zijn kop.

Negentig jaar later zetten wij graag, samen met u deze zaal een beetje op zijn kop met 
ontwakende melodieën. Vlij u neer, lay back en relax.

Geniet van de muziek,
Van de klanken,
Van het samenzijn.

Het Alumni Arenbergorkest

Blij u weer te zien!



Programma
Also Sprach Zarathustra
Richard Strauss

Symfonie nr. 9 in e mineur
(“Uit de nieuwe wereld”), Op. 95, Largo & Allegro con fuoco
Antonín Dvorák

The Lark Ascending
Ralph Vaughan Williams
Soliste: Eva Lievens

Suite bergamasque, Clair de lune
Claude Debussy

Star Wars, Suite for Orchestra
John Williams



Het begin van het heelal bevond zich in 1931 in het Heilige Geestcollege, Naamsestraat 40, 
Leuven. Daar woonde professor Georges Lemaître, in wiens beautiful mind één van de meest 
diepgaande concepten uit het menselijk denken rijpte. We kennen het nu als de Big Bang. 
Lemaîtres ideeën hebben niet alleen de wetenschap maar ook ons hedendaagse wereldbeeld 
ingrijpend veranderd. Hoog tijd dat we dat iets beter gaan beseffen.

Toen Georges Lemaître zich in 1911 inschreef aan de Leuvense universiteit, was dat als 
student mijningenieur. Helaas – of net niet – onderbrak de Eerste Wereldoorlog zijn studies. 
Als vrijwilliger bij de artillerie maakte hij het oorlogsgeweld aan de IJzer mee, maar vond 
hij ook de tijd om twee domeinen te verkennen die zijn hele leven zouden vullen: religie en 
wetenschap.

Na de oorlog hervatte Lemaître zijn studies, maar hij legde zich nu toe op de wiskunde, waarin 
hij met de grootste onderscheiding promoveerde. In 1923 werd hij priester. Intussen was 
zijn natuurwetenschappelijke belangstelling niet geminderd. Zijn superieuren hadden zijn 
wetenschappelijke kwaliteiten opgemerkt, en met een beurs van de Commission for Relief 
in Belgium kon hij zijn studies aan buitenlandse topuniversiteiten verderzetten. Eerst ging hij 
naar Cambridge, waar hij samenwerkte met Arthur Eddington, die een sleutelrol gespeeld had 
in de eerste bevestiging van de relativiteitstheorie via observaties.

In 1924 trok Lemaître naar de VS. Hij liep stage aan het Harvard College Observatory en 
werkte aan het MIT, waar hij in 1927 ook zijn PhD behaalde. En, nog belangrijker: hij leerde 
de baanbrekende waarnemingen van Edwin Hubble kennen. Met de beste telescoop van dat 
moment, op Mount Wilson, had Hubble vastgesteld dat het heelal veel groter was dan tot dan 
toe gedacht, én hij leverde het observatiemateriaal waarop het concept van de uitdijing van 
het heelal gebouwd kon worden.

Nog in 1927 werd Lemaître hoogleraar aan de Leuvense universiteit. In datzelfde jaar schreef 
hij zijn revolutionaire artikel Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant, 
rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Daarin koppelde hij 
de wiskunde van Einstein aan de waarnemingen van Hubble. Kort en bondig: het heelal dijt uit, 
en Lemaître was de eerste die dat theoretisch én praktisch aangetoond had. Hij publiceerde 
zijn inzichten in de niet meteen veelgelezen Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 

Georges Lemaître



het katholieke genootschap waarvan hij sinds 1922 lid was. Daardoor drongen zijn ideeën 
nauwelijks door in de wetenschappelijke wereld.

Albert Einstein was een van de weinigen die Lemaîtres artikel wél las. Nog in 1927 ontmoetten 
de twee elkaar een eerste keer in Brussel, in de marge van de vijfde Solvay-conferentie, waar 
je zonder Nobelprijs meer opviel dan mét. Einsteins commentaar: Lemaîtres wiskunde was 
prima, maar zijn fysische conclusies waren abominabel. Einstein was nog te zeer verankerd 
in het statische karakter van het heelal om uitdijing zomaar te aanvaarden als fysische 
realiteit. Maar dat oordeel stond hun vriendschap niet in de weg. Ze ontmoetten elkaar nog 
een aantal keren.

Lemaîtres internationale doorbraak kwam pas in 1931, toen Eddington de lof zong van de 
inzichten van Lemaître en aandrong op een Engelse vertaling van het artikel uit 1927.

Wat uitdijt, moet ooit kleiner geweest zijn. Terugrekenend kan je van de huidige toestand de 
weg naar het begin van het heelal reconstrueren. Volgens Lemaître was dat te beschouwen als 
een atome primitif, dat via extreem snelle expansie het heelal zou worden. Lemaître opperde 
deze idee in 1931, in een bijzonder kort artikeltje in Nature, meer bespiegelend dan klassiek-
natuurkundig. Zijn tekst – de blauwdruk van de bigbangtheorie – staat er wat verloren: op 
dezelfde bladzijde vinden we begeesterende informatie over de rol van stikstof bij het rijpen 
van kaas en over insectenrestanten in de ingewanden van de cobra. Hoe mooi ook, het bleef 
een theorie, en de wereld van de kosmologie was er kennelijk nog niet ontvankelijk voor.

Toch begon de ster van Lemaître nu snel te rijzen, mede door Eddingtons toedoen en de 
waardering van Einstein. In 1934 ontving hij de Francqui-prijs, de hoogste wetenschappelijke 
bekroning van ons land. Buitenlandse onderscheidingen volgden. In 1936 werd hij lid van de 
Pauselijke Academie voor Wetenschappen.

Lemaître was één van de grootste boegbeelden van onze universiteit geworden. Zijn 
leeropdracht werd uitgebreider, hij publiceerde heel wat wiskundige bijdragen, en ook zijn 
werk als priester nam de nodige tijd in beslag.

Hij bleef de kosmologie verder nog wel volgen, maar richtte zijn aandacht ook op andere 
domeinen. Zo zag hij veel mogelijkheden in de rol van de computer voor het onderzoek. In 
1958 kocht hij de eerste echte computer voor de universiteit en legde zo de basis voor wat 
het Rekencentrum zou worden. 



In 1960 werd hij voorzitter van Pauselijke Academie, een functie met groot aanzien. En hij 
werd voorzitter van ACAPSUL, de vereniging van Franstalig academisch personeel, die sterk 
gekant was tegen de splitsing van de Leuvense universiteit. Nochtans was Lemaître zeker 
geen wallingant. De mogelijke splitsing van een grote universiteit in twee kleinere stond hem 
intellectueel echter tegen.

Georges Lemaître overleed op 20 juni 1966 in het Sint-Pietersziekenhuis en werd begraven 
in de familiebegraafplaats in Marcinelle. Op zijn rouwprentje prijkt een zin die zijn dubbele 
roeping mooi samenvat: ‘La Science est belle, elle mérite d’être aimée pour elle-même, 
puisqu’ elle est un reflet de la pensée créatrice de Dieu.

Bron: stories.kuleuven.be



Also Sprach Zarathustra
Richard Strauss werd op 11 juni 1864 in München geboren als zoon van Franz Joseph 
Strauss, een ster-hoornist bij het Beierse Hoforkest. Als 12-jarige componeerde hij een 
feestmars, zijn eerste gepubliceerde werk. Naast zijn muziekopleiding studeerde hij filosofie 
en kunstgeschiedenis. Strauss maakte naam als componist van kleurrijke symfonische 
gedichten (of ‘Tondichtungen’, zoals hij ze zelf noemde): muzikale vertolkingen van poëzie 
of visuele indrukken, naar het voorbeeld van Liszt. Tegen de groeiende macht van de nazi’s 
in de jaren dertig bood Strauss weinig weerstand. Van 1933 tot 1936 was hij voorzitter van 
de Rijkscultuurkamer en tijdens de oorlog liet hij zich fêteren als boegbeeld van de Duitse 
muziekcultuur. Dat leverde hem internationaal forse reputatieschade op, maar in 1948 werd 
hij officieel ‘gedenazificeerd’: Strauss was zelf nooit lid van de nazipartij geweest en had 
diverse Joodse musici in bescherming genomen. Op 8 september 1949, overleed Strauss in 
zijn Garmisch-villa op 85-jarige leeftijd. Richard Strauss is geen familie van de Oostenrijkse 
walskoningen.

Also sprach Zarathustra is een symfonisch gedicht uit 1896 geïnspireerd door de 
filosofische roman Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche. Hierin fungeert de 
profeet Zarathustra (Zoroaster) als doorgeefluik voor Nietzsches eigen gedachten over 
de ontwikkeling van de mens, op weg naar het hoogste spirituele niveau. Strauss liet de 
acht segmenten van Also sprach Zarathustra voorafgaan door een majestueuze proloog, 
waarin vier trompetten een heroïsche zonsopgang aankondigen. Die openingsfanfare werd 
wereldberoemd toen Stanley Kubrick hem gebruikte voor zijn film 2001: A Space Odyssey.

Eigenlijk had Kubrick de gerenommeerde Hollywoodcomponist Alex North de opdracht 
gegeven om de filmmuziek voor zijn nieuwe project te schrijven. In de laatste fase van het 
productieproces besloot Kubrick echter de composities die hij gebruikt had voor het ritme 
van zijn montage ook daadwerkelijk op te nemen op de geluidsband. Pas bij de première 
ontdekte North dat zijn partituur op de plank was blijven liggen.

Richard Strauss



Symfonie nr. 9 in e mineur  

Antonín Leopold Dvorák wordt op 8 september 1841 geboren in Nelahozeves, een dorpje in 
Bohemen (toen Oostenrijk, nu onderdeel van Tsjechië). Van 1857 tot en met 1859 is de jonge 
Dvorák leerling aan de orgelschool in Praag. Vanaf 1860 produceert Dvorák een gestage 
stroom aan composities, waaronder liederen, kamermuziek en zelfs opera’s en symfonieën. 
Van 1884 tot en met 1896 onderneemt Dvorák negen concertreizen naar Engeland, waar hem 
in 1891 door de Universiteit van Cambridge een eredoctoraat wordt verleend. Van 1892 tot 
en met 1895 bevindt de Tsjech zich in Amerika als directeur van het National Conservatory 
in New York. Aldaar componeert hij de Negende symfonie ‘Uit de nieuwe wereld’ en het 
Celloconcert. Heimwee drijft Dvorák in 1895 terug naar zijn geboorteland. Dvorák overlijdt op 
1 mei 1904 op 62-jarige leeftijd te Praag.

In opdracht van het New York Philharmonic Orchestra componeerde Dvorák zijn Negende 
symfonie. IIn dit werk liet hij zich inspireren door Afro-Amerikaanse en indiaanse muziek. 
In de symfonie wilde Dvorák ‘indrukken en groeten uit de Nieuwe Wereld’ verklanken. Voor 
het Largo baseerde hij zich op het nationale epische gedicht The Song of Hiawatha van de 
Amerikaan Henry Wadsworth Longfellow. Het gaat over de Ojibwe-indiaan Hiawatha, die 
verliefd wordt op Minnehaha uit de Dakota-stam. Hiawatha keert terug naar huis met haar 
als bruid, maar zij sterft tijdens een strenge winter.  De althobosolo vertolkt een treurzang 
om het overlijden van Minnehaha.  Op 16 december 1893 ging de ‘Uit de nieuwe wereld’-
symfonie in première in de beroemde Carnegie Hall in New York, gespeeld door het New York 
Philharmonic Orchestra onder leiding van Dvoráks vriend Anton Seidl. Het was een daverend 
succes en de symfonie werd al gauw een wereldwijde hit. Zo was Dvorák de eerste componist 
die Afro-Amerikaanse en indiaanse muziek op de kaart zette.

(“Uit de nieuwe wereld”), Op. 95, Largo & Allegro con fuoco
Antonín Dvorák



The Lark Ascending
Ralph Vaughan Williams werd op 12 oktober 1872 geboren in Down Ampney in het graafschap 
Gloucestershire. Vanaf 1890 studeerde hij aan het Royal College of Music in Londen. Tussen 
1896 en 1899 werkte hij in Londen als organist. Hij ontwikkelde een grote liefde voor Britse 
liederen en Britse muziek van de Renaissance. De composities van Ralph Vaughan Williams 
zijn zeer Engels, maar bovenal zeer persoonlijk en vloeiend melodieus. Hij volgde de traditie 
van Claude Debussy en Maurice Ravel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij militair actief 
in Frankrijk. De oorlogshandelingen maakten grote indruk en inspireerden hem tot zijn 
derde symfonie, de ‘Pastoral Symphony’ voor sopraan en orkest. Ralph Vaughan Williams 
componeerde symfonieën, concerten, liederen, suites, fantasia’s, opera’s, rapsodieën, 
oratoria, kwartetten en theater- en filmmuziek. Bovendien schreef hij kerkmuziek, masques, 
cantates en orgelwerken. Hij overleed op 26 augustus 1958 op 86-jarige leeftijd in Londen.

The Lark Ascending (De opstijgende leeuwerik) voor viool en orkest uit 1920 is een stuk 
romantische muziek. Williams liet zich inspireren naar een gedicht uit 1881 van George Meredith 
over een lied van een veldleeuwerik. In 1914, aan de vooravond van de eerste wereldoorlog 
waarin hij later als vrijwilliger gewonden zou gaan verzorgen schreef Vaughan Williams het 
werk onder dezelfde naam. Het gaat over het opstijgen en gezang van een leeuwerik die de 
aarde en alle daaraan gebonden dingen achter zich laat. De vogel wordt uitgebeeld doormiddel 
van een vioolsolo waarbij eveneens het gevoel van een warme zomerdag wordt opgeroepen. 
Hij schreef het aanvankelijk voor viool en piano. Later werd het herwerkt voor viool en orkest.

Ralph Vaughan Williams



He rises and begins to round,
He drops the silver chain of sound
Of many links without a break,
In chirrup, whistle, slur and shake,
All intervolv’d and spreading wide,
Like water-dimples down a tide
Where ripple ripple overcurls
And eddy into eddy whirls;
A press of hurried notes that run
So fleet they scarce are more than one,
Yet changingly the trills repeat
And linger ringing while they fleet,
Sweet to the quick o’ the ear, and dear
To her beyond the handmaid ear,
Who sits beside our inner springs,
Too often dry for this he brings,
Which seems the very jet of earth
At sight of sun, her music’s mirth,
As up he wings the spiral stair,
A song of light, and pierces air
With fountain ardor, fountain play,
To reach the shining tops of day,
And drink in everything discern’d
An ecstasy to music turn’d,
Impell’d by what his happy bill
Disperses; drinking, showering still,
Unthinking save that he may give
His voice the outlet, there to live
Renew’d in endless notes of glee,
So thirsty of his voice is he,
For all to hear and all to know
That he is joy, awake, aglow,
The tumult of the heart to hear
Through pureness filter’d crystal-clear,

The Lark Ascending - George Meredith  

And know the pleasure sprinkled bright
By simple singing of delight,
Shrill, irreflective, unrestrain’d,
Rapt, ringing, on the jet sustain’d
Without a break, without a fall,
Sweet-silvery, sheer lyrical,
Perennial, quavering up the chord
Like myriad dews of sunny sward
That trembling into fulness shine,
And sparkle dropping argentine;
Such wooing as the ear receives
From zephyr caught in choric leaves
Of aspens when their chattering net
Is flush’d to white with shivers wet;
And such the water-spirit’s chime
On mountain heights in morning’s prime,
Too freshly sweet to seem excess,
Too animate to need a stress;
But wider over many heads
The starry voice ascending spreads,
Awakening, as it waxes thin,
The best in us to him akin;
And every face to watch him rais’d,
Puts on the light of children prais’d,
So rich our human pleasure ripes
When sweetness on sincereness pipes,
Though nought be promis’d from the seas,
But only a soft-ruffling breeze
Sweep glittering on a still content,
Serenity in ravishment.



For singing till his heaven fills,
’T is love of earth that he instils,
And ever winging up and up,
Our valley is his golden cup,
And he the wine which overflows
To lift us with him as he goes:
The woods and brooks, the sheep and kine
He is, the hills, the human line,
The meadows green, the fallows brown,
The dreams of labor in the town;
He sings the sap, the quicken’d veins;
The wedding song of sun and rains
He is, the dance of children, thanks
Of sowers, shout of primrose-banks,
And eye of violets while they breathe;
All these the circling song will wreathe,
And you shall hear the herb and tree,
The better heart of men shall see,
Shall feel celestially, as long
As you crave nothing save the song.
Was never voice of ours could say
Our inmost in the sweetest way,
Like yonder voice aloft, and link
All hearers in the song they drink:
Our wisdom speaks from failing blood,
Our passion is too full in flood,
We want the key of his wild note
Of truthful in a tuneful throat,
The song seraphically free
Of taint of personality,

So pure that it salutes the suns
The voice of one for millions,
In whom the millions rejoice
For giving their one spirit voice.
Yet men have we, whom we revere,
Now names, and men still housing here,
Whose lives, by many a battle-dint
Defaced, and grinding wheels on flint,
Yield substance, though they sing not, sweet
For song our highest heaven to greet:
Whom heavenly singing gives us new,
Enspheres them brilliant in our blue,
From firmest base to farthest leap,
Because their love of Earth is deep,
And they are warriors in accord
With life to serve and pass reward,
So touching purest and so heard
In the brain’s reflex of yon bird;
Wherefore their soul in me, or mine,
Through self-forgetfulness divine,
In them, that song aloft maintains,
To fill the sky and thrill the plains
With showerings drawn from human stores,
As he to silence nearer soars,
Extends the world at wings and dome,
More spacious making more our home,
Till lost on his aërial rings
In light, and then the fancy sings.
 
 



Clair de lune – Paul Verlaine 

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les 
marbres.

Suite bergamasque, Clair de lune 

Claude Achille Debussy werd op 22 augustus 1862 geboren in Saint-Germain-en-Laye, nabij 
Parijs, als zoon van een winkelier. Zijn pianotalent werd ontdekt toen Debussy negen jaar 
oud was door Madame de Fleurville, een oud-leerlinge van Frédéric Chopin. Claude Debussy 
liet zich aanvankelijk inspireren door componisten als Massenet, Chabrier en Chopin maar 
ontwikkelde uiteindelijk een geheel eigen stijl waarin onder meer invloeden van zigeunermuziek 
en Javaanse gamelanmuziek terug zijn te horen. Zijn componeerstijl wordt vaak vergeleken 
met de stijl van negentiende-eeuwse Franse impressionistische schilders. Claude Debussy 
overleed op 25 maart 1918.

In 1905 voltooide Debussy zijn pianocompositie Suite bergamasque. De componist had het 
al jarenlang in studie. Hij haalde zijn inspiratie uit het gedicht Clair de lune uit de dichtbundel 
Fêtes Galantes uit 1869 van Paul Verlaine. De compositie doet zeer impressionistisch aan. 
Het woord bergamasque verwijst naar een oude boerendans uit Bergamo. De vier delen zijn: 
Prelude, Menuet, Clair de lune en Passepied. Het gedicht ‘Clair de lune’ gaat over liefde, 
verdriet en angst die verdwijnen door de rust van het maanlicht.

Claude Debussy



Star Wars, Suite for Orchestra

John Williams werd in 1932 geboren in New York. Dat hij uiteindelijk in de filmwereld belandde 
had ongetwijfeld te maken met de verhuizing naar Los Angeles. In 1963 schreef hij voor de 
film Diamond Head zijn eerste filmscore. Hoewel de componist John Williams al in 1974 grote 
indruk had gemaakt met de muziek voor de rampenfilm The Towering Inferno, betekende Jaws, 
en de koppeling met regisseur Steven Spielberg, in 1975 zijn grote doorbraak. Het leverde 
Williams een Oscar op voor de beste filmscore en het bezegelde een relatie met Spielberg die 
een jaar eerder was begonnen met de verder weinig bekende film The Sugarland Express. En 
dat terwijl Spielberg in eerste instantie dacht dat Williams een grap maakte toen hij die twee 
morseachtige beginnoten voor Jaws op de piano liet horen en zijn idee ontvouwde. Gelukkig 
hield de componist, die later bekende het idee te hebben ‘gestolen’ van het begin van Ravels 
La Valse, voet bij stuk en kwam de score er zoals hij het bedoeld had. 

Toch bereikte Williams een van zijn grootste successen in de filmindustrie los van Spielberg, 
al speelde Spielberg wel een grote rol bij de introductie van Williams bij George Lucas, de 
grote man achter de Star Wars-films. Voor de eerste Star Wars-film uit 1977 was Lucas nog 
op zoek naar een componist, toen Spielberg hem na het succes van Jaws Williams aanraadde. 
Lucas toog naar Williams, liet hem een montage van de film zien met muziek van componisten 
als Bach, Beethoven en Tsjaikovski eronder en sprak de historische woorden: ‘Ik wil dit, maar 
beter.’ Williams maakte de belofte waar een schreef voor uiteindelijk negen Star Wars-films 
muziek die ook onafhankelijk van de beelden een eigen leven is gaan leiden in de concertzalen. 
De Amerikanen noemen de Star Wars-muziek graag ‘het begin van de moderne Amerikaanse 
filmmuziek’.

John Williams



Joris Decolvenaer
Voor de Belgische dirigent en violist Joris Decolvenaer is de zoektocht naar dialoog en 
verbondenheid door muziek de rode draad doorheen zijn muzikale carrière. Al sinds zijn 
studententijd speelde hij in tal van jeugdorkesten, waaronder het Nederlands Jeugdorkest 
(NJO), de Junge Deutsche Philharmonie en het European Union Youth Orchestra (EUYO). 
Daarna maakte hij 7 jaar lang deel uit van het Zerkalo Quartet, waarmee hij in binnen- en 
buitenland optrad.

Met deze visie en ervaringen verdiepte Joris Decolvenaer zich in de wereld van directie. 
Zo is hij dirigent en medeoprichter van het Bangalore City Chamber Orchestra, het eerste 
professionele kamerorkest in Indië, alsook dirigent van het Kempens Symfonisch Orkest en 
het Alumni Arenbergorkest.

Hij dirigeerde reeds tal van orkesten en ensembles, zoals het Kiev Symphonic Orchestra 
(Oekraïne), Symfonieorkest Vlaanderen, Musique de l’Infanterie de Lille (Frankrijk), Orchestre 
Symphonique ‘Eduard Lalo’ (Frankrijk) en het Chorale Royale Protestante de Bruxelles (België).
Naast zijn studies volgde Joris Decolvenaer verscheidene masterclasses en werd bijgestaan 
door muzikale persoonlijkheden als Jaap Van Zweden, Peter Stark, Kriistina Poska, Giancarlo 
Guerrero, Vincent de Kort, Huba Hollókoi en Jorma Panula.

In 2020 won Joris Decolvenaer de eerste prijs op het 16th Danube International Masterclass 
and Conducting Competition in Boedapest, Hongarije. 

Joris Decolvenaer behaalde masterdiploma’s in viool (Brussel) en kamermuziek (Hannover) 
en studeerde orkestdirectie bij Ivan Meylemans (LUCA Leuven), Laurent Goossaert en 
Alexandre Bloch (CRR Lille). Momenteel is hij masterstudent orkestdirectie in de klas van 
Robin Engelen (Conservatoire Royale de Bruxelles). 



Eva Lievens
Eva Lievens (°2002) is geboren in Oostende. Na haar humaniorastudies startte ze in 
september 2020 haar vioolstudie aan het Conservatoire Royal de Bruxelles in de klas van 
Shirly Laub. Ze slaagde in haar eerste jaar met grote onderscheiding. 

Eva startte op jonge leeftijd met vioolspelen. Ze volgde lessen bij Dirk Lievens, Ann-Sofie Vande 
Ginste en later bij Kerstin Hoelen en Qui van Woerdekom. Daarnaast volgde ze masterclasses 
bij o.a. Lisa Jacobs. 

Ze behaalde meerdere malen eerste prijs in de VLAMO-solistenwedstrijd voor viool en 
kamermuziek en trad al meerdere malen op als soliste met verschillende ensembles. Ze 
vervulde de rol van concertmeester in het projectorkest JOWest gedurende meerdere jaren, 
en neemt nu de functie van coach op zich voor de jongere generatie. Ze is actief lid van de 
Young Belgian Strings o.l.v. Dirk van de Moortel waarbij ze tot op heden actief lid is. 

In juni 2021 maakte ze deel uit van het ensemble van Festival Musiq3 o.l.v. haar docente Shirly 
Laub en speelde ze in zalen waaronder Flagey Studio 4. Eva heeft een breed interesseveld, en 
verdiept zich als musicus op zoveel mogelijk verschillende vlakken. 

Eva speelt op een Pierre Hel (Lille) uit 1914.



Leden
Viool 1
Joachim Vermunicht
Ine Decuypere
Tine Drees
Joanna Houlleberghs
Wim Van Roy

Viool 2
Sarah Sneyers
Katrien De Cock
Margot De Vis
Céline Krick
Ines Meskens
Karlotta Vandendriessche

Altviool
Mathias Diricx
Pieter-Jan De Smet
Eva Staes

Cello
Cédric Draulans
Marjan Van de Peer
Mélodie Van der Merwe
Pieter Vermeir

Contrabas
Jeroen Blommaert
Andreas De Preter

Harp
Astrid Desantoine

Dwarsfluit
Katelijne Bikkembergs
Lise D’hoop
Imme Verwulgen

Hobo
Sander Schobers
Thomas Vermeir

Klarinet
Anna De Kinder
Dries De Maesschalck
Nina Delva

Fagot
Wannes Duthoit
Lucie Moens

Trompet
Ward Caytan
Jeroen Vanzeebroeck

Hoorn
Thomas Boon
Katrijn Hooyberghs
Marthe Lavens
Yves Loyson
Jakob Vermunicht

Trombone
Sander Das
Justine Soete
Roel Vanacker

Slagwerk
Stijn Paredis
Ruben Vroonen



Bedankt!
Mecenassen
Het Alumni Arenbergorkest wil jongvolwassenen de mogelijkheid bieden om naast hun job 
gezellig samen in groep muziek te maken. Bij de organisatie van een orkest komen echter 
al snel heel wat kosten kijken: partituren kopen, slagwerk huren, muzikanten verzekeren 
… Daarom doen we graag een beroep op sympathisanten die met hun bijdrage onze 
mogelijkheden verruimen. Als mecenas krijgt u een gratis ticket voor al onze concerten, 
gereserveerde plaatsen in de zaal, maar bovenal onze grote dankbaarheid voor uw steun! 
Indien interesse kan u ons te allen tijde contacteren via: bestuur@alumniarenbergorkest.be

Meer Alumni Arenbergorkest
Heeft u zin gekregen om dit fantastische orkest te vervoegen? Bezoek onze website voor 
meer informatie: www.alumniarenbergorkest.be en volg ons op Instagram @alumni_
arenbergorkest

Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van:
Commissie Cultuur – KU Leuven
KU[N]ST Leuven

Toekomstige Arenbergorkestconcerten
Vrijdag 10 december 2021, Pieter De Somer Aula
Dinsdag 14 december 2021, Pieter De Somer Aula


