
Amazing Haydn 

“Amazing Haydn” is een klein maar fijn internationaal 

festival van Weense klassieke muziek. De focus ligt in de 

eerste plaats op leven en werk van Joseph Haydn, zonder 

die twee andere “groten” uit de zgn. “Wiener Klassik”,  

Mozart en Van Beethoven te vergeten.  Joseph Haydn 

geldt ook als wegbereider tot de romantische periode en 

dus heeft ook deze haar plaats in onze concerten.   

 “Amazing Haydn” programmeert regelmatig ook werk 

van minder bekende componisten. Veel tijdgenoten, die 

vaak door Haydn werden geïnspireerd, waren tijdens hun 

leven heel succesvol en populair, maar werden na hun 

dood verwaarloosd en vergeten. Door ook aandacht aan 

hen te schenken, dragen wij niet alleen bij om een onrecht 

uit de wereld te helpen, maar draaien zo ook de meest 

onverwachte en mooiste bladzijden om van pakweg 200 

jaar Europese muziekgeschiedenis. 

De “Amazing Haydn”-concerten vinden plaats in prachti-

ge historische concertlocaties die onze thuisstad Mechelen 

rijk is. 

De allergrootste charme van “Amazing Haydn” is, naast 

het familiale aspect, vooral ook haar universele karakter. 

Wij zijn dan ook trouw aan de boodschap die Joseph 

Haydn “himself” ons gaf toen hij Mozart, die hem in 1791 

trachtte te weerhouden om op een uitnodiging voor     

Londen in te gaan, van antwoord diende met de woorden: 

“Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt”! 

Na anderhalf jaar van kommer en kwel, waardoor groten-

deels ook “Amazing Haydn 2020”, met o.m. onze geplan-

de bijdrage aan het Beethovenjaar aan Corona ten prooi 

viel, zijn wij blij u dit najaar, uitgerekend op de 25e ver-

jaardag van de oprichting van het Haydn-Genootschap 

Vlaanderen, terug te mogen verwelkomen. 

Dus nodigen wij u hartelijk uit om met ons van dit alles, 

misschien nog intensiever dan voorheen, te komen mee-
genieten. 

Koop vooraf je concerttickets  
 

  Uitsluitend met Corona-Certificaat of negatieve PCR-test 
 
  Tickets in vvk: € 23 / -26 j: € 12 – kassa € 25  
  ABO 3 concerten: € 65 
  ABO 4 concerten: € 87 

 
  Haydn-Genootschap Vlaanderen                                                                                      
  “amazing HAYDN”     
                                                                                                                                                                                 

  Tel: 015 33 11 03   0468 11 02 33     
  http://users.telenet.be/haydngenootschap                               
  E-mail: haydngenootschap.servus@telenet.be                  
  Rekeningnummer BE36 2300 4320 0281  

 
  Vleeshouwersstraat 6  - Mechelen       
  Tel: 015 29 76 53 
  www.uitinmechelen.be - uit@mechelen.be  

                     
  Gereserveerde plaatsen.  

  Er wordt langs beide zijde van elke bubbel telkens 1 lege     
  plaats voorzien. 
 
  Indien, door onverwachte negatieve ontwikkelingen         
  i.v.m. de corona-pandemie, concerten volgens het   
  voorgeschreven veiligheidsprotocol niet kunnen door- 
  gaan, worden uw tickets onmiddellijk terugbetaald.        

V.U.: A. Deleus - Bethaniënstraat 21 - 2800 Mechelen 

Onder de auspiciën van  

C. Peeraer 

Met de steun van  

1996 - 2021: 25 jaar Haydn-Genootschap Vlaanderen 

 
In 1996 werd in Mechelen, i.s.m. met de Burgenländische 
Haydnfestspiele een Haydn-Festival georganiseerd n.a.v. 
10 jaar Oostenrijkvereniging Servus, een jubileum dat 
samenviel met het Millennium van Oostenrijk en de 75e 
verjaardag van de aanhechting van Haydns voormalige 
artistieke Heimat Burgenland bij Oostenrijk. 

Het fenomenale succes van dit Haydn-Festival leidde nog 
in datzelfde jaar tot de oprichting van het Haydn-
Genootschap, waardoor de Internationale Haydn-Biënnale 
Vlaanderen kon ontstaan. Als gevolg van de economische 
crisis werd deze, nochtans uitermate succesvolle, Haydn-
Biënnale vanaf 2012 vervangen door het meer bescheiden 
kamermuziekfestival “Amazing Haydn”.  

Ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum knopen wij 
opnieuw aan met nostalgie uit het verleden. Wij slaagden 
erin om een zinvol en kwalitatief klein Haydnfestival uit 
de grond te stampen waarop wij, nét zoals 25 jaar geleden, 
uitsluitend ensembles uit Oostenrijk verwelkomen. Deze 
komen uit dé twee Haydnsteden bij uitstek, Wenen en 
Eisenstadt!  

“Amazing Haydn 2021” brengt ons terug naar Haydns 
Heimat, waar het voor het Haydn-Genootschap allemaal 
begon en ook nu nog als onze artistieke bakermat aan-
voelt. De diverse samenwerkingen en concerten in de loop 
der jaren en de daardoor ontstane vaak jarenlange vriend-
schapsbanden zijn daaraan niet vreemd. Ook daarom zal 
deze feesteditie in het teken staan van 100 jaar Burgenland 
en tevens ook van 50 jaar Joseph Haydn Konservatorium 
Eisenstadt.  

Harro Pirch: Bergkirche-Haydnkirche, Oberberg - Eisenstadt  



 

Zondag 24 oktober 2021 - 15 uur  
Sint-Pieter-en Paulkerk 
Veemarkt - Mechelen 

 

Haydn Chamber Ensemble Eisenstadt 
 

Cornelia Löscher, viool – Luca Monti, piano  
Hannes Gradwohl, cello 

 

Zondag 17 oktober 2021 - 15 uur   
Kerk van Sint-Jan-Baptist en Evangelist 

Sint-Janskerkhof  - Mechelen 
 

Razumovsky Quartett Wien 
 

   Anna Kadinskaja, viool - Matthias Adensamer, viool    
 Alexander Znamenskiy, altviool - Matthias Gredler, cello 

 

Zondag 10 oktober 2021 - 15 uur 
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal 

Bruul  - Mechelen 
 

Wiener Instrumentalsolisten 
 

Karl Eichinger, piano - Rudolf Gindlhumer, fluit   
Johannes Pflegerl, viool - Tomas Bumbal, altviool   

Markus Schmölz, cello   

 

Zondag 31 oktober 2021 - 15 uur  
Begijnhofkerk 

Nonnenstraat – Mechelen 
 

Haydn-Akademie Eisenstadt 
 

Dir.: Chariklia Apostolu 
Danilo Ugarte, cello 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor dit openingsconcert van “Amazing Haydn 2021“ 
gaan wij voor een bijzonder super-gevarieerd en fijnzinnig 
programma met pareltjes uit de Weense klassieke periode 
en de Romantiek.  
De Wiener Instrumentalsolisten zijn internationaal zeer 
gevraagd. Het ensemble belichaamt op subtiele wijze wat 
als onvervalst “Wienerisch“ kan worden omschreven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Joseph Haydn: Divertimento C-Dur Hob. II:11 
* Franz Schubert: Streichtrio B-Dur, D 471 
* Silvia Sommer: Waves für Flöte & Klavier 
* Gustav Mahler: Klavierquartettsatz a-moll 
* Giacchino Rossini: Flötenquartett G-Dur  
* Ludwig van Beethoven: Klavierquartett Es Dur, op.16    

In 1806 voltooide Ludwig Van Beethoven zijn strijkkwar-
tet “Opus 59/1”. Hij droeg de vierdelige compositie op aan 
graaf Razumovsky, diplomaat en Russische ambassadeur 
in Wenen en één van zijn belangrijkste mecenassen.  
Dit vermaarde opus wordt in dit concert geflankeerd door 
strijkkwartetten van die twee andere grote Wiener Klassik-
componisten; Haydn, die aanzien wordt als de vader van 
het Strijkkwartet, en Mozart die zich maar wat graag door 
Haydn liet inspireren.  
 

 
* Joseph Haydn: Streichquartett Op. 77 nr. 1 
* W.A. Mozart: Adagio en Fuga, KV.546   
* Christoph Theiler: Reflektion auf Beethoven 
* Ludwig van Beethoven: Streichquartett in F, Op. 59 nr. 1     
   (Razumovsky Quartett) 

De naam van dit ensemble van drie internationaal gelau-
werde solisten en kamermuziekspecialisten toont overdui-
delijk aan dat de focus in het repertoire van het Haydn 
Chamber Ensemble op het oeuvre van Joseph Haydn en 
zijn tijdgenoten ligt. 
Hun regelmatige samenwerking met gerenommeerde mu-
sici heeft tot doel het kamermuziekspectrum in zijn volle 
kleurenpracht aan bod te laten komen. 
Een staaltje van hun veelzijdig en contrastrijk repertoire 
levert dit bijzondere concert.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Joseph Haydn: Trio in C-Dur, Hob.:XV.27      
* Tibor Nemeth: Mutation  
* W.A. Mozart: Trio in E-Dur, KV 542  
* Sergej Rachmaninov: Trio Elegiaque Nr. 1 in g-moll  
* Astor Piazzolla: Die 4 Jahreszeiten in Buenos Aires       
 

J. Aerts J. Aerts J. Aerts 

Kom genieten van dit virtuoze    
Europese toptreffen, door het       
befaamde Razumovsky Quar-  
tett Wien.  
 
Dankzij de verbondenheid van 
de familie Razumovsky met de 
eigen traditie, hebben de musici 
hun artistieke Heimat in het 
Razumovsky stadspaleis in 
Wenen. 

De Haydn-Akademie, het orkest van het 
Joseph Haydn Konservatorium, onder 
dirigente Chariklia Apostolu, verenigt de 
meest getalenteerde studenten van dit 
internationaal gerenommeerde conserva-
torium dat dit jaar 50 jaar bestaat. 

* Ignaz Pleyel: Sinfonie in f-Moll, Ben.138 
* Joseph Haydn: Cello Konzert in C-Dur, Hob. VIIb:1 
* W.A. Mozart: Divertimento in D-Dur, KV136 
* Joseph Haydn: Sinfonie in c-Moll, Hob. I:52 

De Haydn-Akademie stelde voor die 
gelegenheid een programma samen met 
Weense Klassiek van het zuiverste  
gehalte. Naast een symfonie van Haydn 
horen wij ook zijn beroemdste Cello-
concerto. Hiervoor tekent de jonge  
super-getalenteerde Venezolaanse cel-
list Danilo Ugarte.  Haydn is tijdens dit 
bijzondere concert in goed gezelschap 
van zijn allerbeste vriend W.A Mozart 
en zijn lievelingsleerling Ignaz Pleyel. 


