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Seduced by Harps, dat in 2004 startte, heeft een 
vaste plaats verworven binnen het internationale 
harpgebeuren. Tijdens het afgelopen decennium groeide 
het festival uit van een rijk gevuld avondconcert tot een 
heuse harpdag met drie namiddagconcerten en een uit 
drie luiken opgebouwd avondconcert. Gedurende die 
tien jaar nam het bezoekersaantal toe. Uit het ganse 
land trekken jaarlijks mensen naar Lommel om dit unieke 
harptreffen bij te wonen. De laatste drie jaar neemt ook 
het bezoekersaantal uit Nederland en Duitsland toe. 

Het festival mocht al menig internationaal gewaardeerd 
harpist verwelkomen en dit zowel uit de klassiek, jazz 
als wereldmuziek. Kwaliteit en diversiteit zijn van meet 
af aan twee pijlers van de opzet. Op Seduced by Harps 
wordt telkens opnieuw een weloverwogen mix aan 
stijlen en genres gebracht, waardoor het festival garant 
staat voor een boeiend parcours door ruimte en tijd. De 
confrontatie tussen genres en het laten weerklinken van 
diverse harptypes geeft het festival een eigen gezicht.

Daarnaast biedt Seduced by Harps in samenwerking met 
de Vlaamse harpvereniging Harpe Diem een podium aan 
jong talent. De confrontatie tussen die jeugdige frisheid 
en de maturiteit van de andere uitvoerders is de derde 
pijler van het festival. 

Het consequent kiezen voor kwaliteit, originaliteit, het 
confronteren van genres en aanstormend talent met 
gevestigde waarden heeft ervoor gezorgd dat Seduced 
by Harps voor veel muziekliefhebbers een evenement is 
dat ze niet willen missen. 

11DE EDITIE 

De elfde editie is opnieuw een avontuurlijke verkenning 
van het harplandschap. De namiddag start in het sfeer-
volle Hei’s Kapelleke met een optreden van de Schotse 
harpist Bill Taylor. 
Daarna brengt Trio Cuerdas in het Raadhuis in concert-
zaal Charlotte van der Seijs een ontmoeting tussen Euro-
pa, het Midden- en het Verre-Oosten. De namiddag wordt 

afgerond in de trouwzaal van het Huis van de Stad door 
Duo Bilitis uit Nederland, dat aan het repertoire voor 
twee harpen nieuwe impulsen geeft. 

Het avondconcert opent naar goede gewoonte met Jong 
Talent. Daarna speelt onze nationale trots Anneleen Le-
naerts, amper 26 en één van de meest gelauwerde har-
pisten. De harpdag wordt afgesloten door de Welshe 
harpiste Catrin Finch, die ‘The Queen of Harps’ genoemd 
wordt. Met haar levendige speelstijl vol briljante wen-
dingen staat ze garant voor een energiek slot. 

INTERNATIONAAL HARPFESTIVAL

ELFDE EDITIE

Catrin Finch



Avondconcert in CC De Adelberg 

Jong talent i.s.m. Harpe Diem (België, Nederland) 

Nadia Lenaerts, Fran Matuscsak, Sielke Ramakers, 

Valérie Jeurissen, Josefien De Waele 

van 19.30 tot 20.00 uur 

Anneleen Lenaerts (België) 

van 20.00 tot 20.45 uur 

Catrin Finch (Verenigd Koninkrijk) 

van 21.15 tot 22.00 uur 

Seduced by Harps X   22/02/2014

Namiddagconcerten op locaties

Bill Taylor (Schotland) 

van 13.30 tot 14.15 uur
Hei’s kapelleke, Heide 147 

Trio Cuerdas (België, Taiwan, Irak)

van 15.15 tot 16.00 uur
Concertzaal Charlotte van der Seijs 

Raadhuis, Marktplein 

Duo Bilitis (Nederland)

van 17.00 tot 17.45 uur
Trouwzaal Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 

PROGRAMMA                                                                              Seduced by Harps XI   14.03.15



Bill Taylor (Schotland) 

van 13.30 tot 14.15 uur
Hei’s kapelleke, Heide 147

Bill Taylor is een autoriteit op het vlak 
van de oude harptraditie van Ierland, 
Schotland en Wales en vertolkt dit 
repertoire op een historisch correcte 
manier. Hij is een veelgevraagde 
gastdocent in Europa en de Verenigde 
Staten en realiseerde zowel als solist 
als met oude muziekensembles meer dan 
dertig albums.

Tijdens dit concert brengt hij historische 
en traditionele Schotse muziek op de 
clarsach, de oorspronkelijke harp van de 
Kelten. 

Van de 10de tot de 18de eeuw werd 
dit instrument intensief bespeeld in 
de Schotse highlands en Ierland. Dit 
instrument met een klankkast gesneden 
uit één blok hout, werd bespannen met 
snaren uit messing of ander metaal en 
bespeeld met de vingernagels. In een 
originele speelwijze brengt Bill Taylor 
vroege Keltische kerkmuziek, lyrische 
nummers en danstunes. 

Bezetting: Bill Taylor (clarsach harp)  

www.billtaylor.eu
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Trio Cuerdas (België, Taiwan, Irak)

van 15.15 tot 16.00 uur
concertzaal Charlotte van der Seijs
Raadhuis, Dorp z/n (Marktplein)

Trio Cuerdas verenigt drie muzikanten met verscheiden 
achtergronden die lid zijn van Luthomania: de Belgische 
Hannelore Devaere, de Taiwanese Li-Ling Huang en de 
Irakees Osama Abdulrasol. 

Hannelore Devaere studeerde historische harp aan de 
Akademie für Alte Musik in Bremen bij Andrew Lawrence 
King. Ze is vooral gefascineerd door renaissance- 
en barokmuziek uit Spanje en Italië. Naast solowerk 
concerteerde ze als continuobegeleidster met ensembles 
als Luthomania, Encantar, Zefiro Torna, Elyma en La Cetra 
d’Orfeo.  
Osama Abdulrasol is zowel muzikant, componist als 
producer. Hij studeerde Westerse klassiek in Groot-
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Brittannië en Oosterse muziek in Irak. Hij trad op met 
het Symfonisch Orkest van Antwerpen en het Vlaams 
Radio Orkest en muzikanten als Goran Bregovic, Lucilla 
Galeazzi, Tom Robinson en BJ Scott. 
Li-Ling Huang vormt een vast duo met pipa-speler Xia 
Hua en musiceert daarnaast in tal van projecten. 

Samen brengen ze een mix van Oosterse en Westerse 
muziek op drie snaarinstrumenten. Daarbij staat de 
barokharp voor de Europese traditie, het Arabische 
hakkebord of qanûn voor de muziekcultuur uit het 
Midden-Oosten en de guzheng of Chinese citer voor de 
verfijning uit het Verre Oosten. In dit concert wisselen 
solopartijen af met combinaties waarbij het ene 
instrument het andere uitnodigt om in te spelen op zijn 
specifieke klankkleur en zo elkaars wereld te betreden. 
De barokharp staat hierbij centraal. Naast traditionele 
muziekstukken brengt Trio Cuerdas composities die 
speciaal voor dit samenspel gecreëerd zijn. 

Bezetting: Hannelore Devaere (Spaanse barokharp), Osama 
Abdulrasol (qanûn), Li-Lang Huang (guzheng) 

www.hanneloredevaere.be
www.osart.be



Les Fileuses de Nuit

Duo Bilitis (Nederland)

Un Baiser Blanc

van 17.00 tot 17.45 uur
Trouwzaal Huis van de Stad, Hertog Janplein 1

Duo Bilitis verenigt twee gepassioneerde 
harpistes: Eva Tebbe en Ekaterina Levental. Het 
duo ontleent zijn naam aan Claude Debussy’s 
composities Les Chansons de Bilitis op 
gedichten van Pierre Louys.  

Beide musici hebben sinds 2004 als vast duo 
naam gemaakt door hun boeiende programma’s 
en intense samenspel. Aan het harprepertoire 
gaven zij nieuwe impulsen door hun ijzersterke 
arrangementen. 

Het repertoire van duo Bilitis bevat composities 
uit diverse stijlperiodes, eigen arrangementen 
en door hedendaagse componisten voor het 
duo geschreven stukken. Vooral Ekaterina 
Levental, die tegelijkertijd zingt en speelt, 
zorgt voor een unieke positie binnen het 
kamermuziekaanbod. Het duo trad ondermeer 
op in het Concertgebouw te Amsterdam, de 
Doelen in Rotterdam, Vredenburg Utrecht en 
speelde op The Tenth World Harp Congress. 
Duo Bilitis is winnaar van het Internationale 
Kamermuziekconcours Almere 2008, de 5de 
editie van het UITMARKT kamermuziekconcours 
en finalist van de 15th International Jewish 
Music Competition Amsterdam. 

Op dit concert brengt Duo Bilitis een selectie uit 
hun programma Un Baiser blanc, dat creaties 
van de Franse componisten Debussy, Poulenc 
en Satie uit de vorige eeuw confronteert met 
werk van de Franse barokcomponisten Lully, 
Couperin en Le Roux. 

Bezetting: Eva Tebbe (pedaalharp), Ekaterina 
Levental (mezzosopraan, pedaalharp) 

www.duobilitis.com
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Jong talent i.s.m. Harpe Diem 
(België, Nederland) 

van 19.30 tot 20.00 uur 

Het avondprogramma opent naar goede 
gewoonte met Jong Talent, geselecteerd door 
harpvereniging Harpe Diem. Eerst spelen Valérie 
Jeurissen, Fran Matuscsak, Nadia Lenaerts en 
Sielke Ramakers, allen leerlingen lagere graad 
van harpiste Josephine van Son. Fran, Nadia 
en Sielke in de Academie van Genk, Valérie 
in muziekschool Artamuse in Sittard. In maart 
namen ze deel aan het Harpegioconcours in 
Brussel. Nadia Lenaerts behaalde er de eerste 
prijs in Niveau 1. 

AVONDCONCERT DEEL 1

Valérie Jeurissen, Fran Matuscsak, Nadia Lenaerts en Sielke Ramakers Josefien De Waele

Daarna volgt een recital van Josefien De Waele. Ze 
is geboren in 1997 en negen wanneer ze begint met 
harpstudies aan de kunstacademie Ter Beuken in 
Lokeren bij Annelies Boodts. Drie jaar later wint ze de 
tweede prijs op het nationaal Harpegioconcours in 
haar categorie. De daaropvolgende jaren neemt ze deel 
aan veel harpstages en masterclasses bij vermaarde 
harpisten. In maart 2013 wint ze een eerste prijs op de 
muziekwedstrijd Marnix Factor en wordt laureaat in de 
categorie snaarinstrumenten. In november speelt ze als 
soliste met het harporkest op de twintigste editie van 
Harpe Diem. In maart 2014 behaalt ze de eerste prijs op 
het Harpegioconcours in de hoogste categorie.

www.harpediem.be



Remy van Kesteren

Anneleen Lenaerts (België) 

van 20.00 tot 20.45 uur 

Anneleen Lenaerts was pas 17 toen ze 
verrassend de eerste editie van het 
harpfestival opende. Nu is ze amper 26 en 
één van de meest gelauwerde harpisten. 
Anneleen Lenaerts kreeg haar 
harpopleiding van Lieve Robbroeckx. Ze 
studeerde verder aan de Conservatoria 
van Brussel en Parijs en behaalde in 
2008 al een Master diploma voor harp 
met grootste onderscheiding. Ze rondde 
haar harpstudies af bij Isabelle Perrin 
in Paris. Tussen 1997 en 2009 won ze 
maar liefst 17 prijzen op nationale en 
internationale harpwedstrijden in België, 
Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, 
USA en Duitsland waaronder de Grand 
Prix Internationale Lily Laskine, één van 
meest prestigieuze ter wereld en de 
Internationaler Musikwettbewerb der 
ARD München waar ze prijswinnaar en 
winnaar van de Publieksprijs werd. 

Als soliste speelde ze met de belangrijkste 
orkesten en in 2010 werd ze de Solo 
Harpiste van de Wiener Philharmoniker. 
Ze bracht cd’s uit met werk van Franse 
impressionisten en werken van Chopin en 
Liszt in primeur op harp. En nog dit jaar 
verschijnt een cd met drie harpconcerti 
uit de 20ste eeuw. Het solo-optreden 
van Anneleen Lenaerts wordt beslist een 
hoogtepunt. 

Bezetting: Anneleen Lenaerts (pedaalharp) 

www.anneleenlenaerts.com
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Catrin Finch 
(Verenigd Koninkrijk) 

van 21.15 tot 22.00 uur 

De harpdag wordt afgesloten door de 
Welshe harpiste Catrin Finch, die ‘The 
Queen of Harps’ genoemd wordt. Ze 
startte met harpspelen op zesjarige 
leeftijd bij Elinor Benett, speelde op 
tienjarige leeftijd op het World Harp 
Congress in Parijs en was elf jaar 
toen ze als jongste soloharpiste van 
het National Youth Orchestra of Great 
Britain concerteerde in de Royal Albert 
Hall. Toen ze 16 was, ging ze studeren 
aan the Purcell School in Londen en 
werkte daarna met Skaila Kanga aan 
the Royal Academy of Music. 

Catrin Finch is van vele markten 
thuis. Ze speelt met verve klassieke 
meesterwerken, bewerkte Bachs 
Goldberg Variaties voor harp en 
musiceert met dezelfde gedrevenheid 
met wereldmusici.

Op Seduced by Harps zal ze composities 
van Bach en Debussy en traditionals uit 
Wales vertolken. 

Catrin Finch is een publiekslieveling 
die telkens opnieuw verrast door 
haar levendige speelstijl en briljante 
wendingen. Ze staat garant voor een 
energiek slot.  

bezetting: Catrin Finch (pedaalharp) 

www.catrinfinch.com
Edmar Castañeda
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Raadhuis

Raadhuis

Hei’s kapelleke

Het Hei’s kapelleke is een sober neogotisch 
gebedshuisje, dat in 1874 opgericht werd en 
rond 1900 grotendeels afbrandde. In 1916 werd 
het herbouwd door de familie Slegers ter her-
innering aan een familielid dat sneuvelde aan 
het IJzerfront. Aan Maria gewijd, was het tij-
dens de meimaand traditioneel het einddoel 
van bedevaarten tegen rachitis en jicht. Zowel 
buiten als binnen ademt het kapelletje lande-
lijke eenvoud. Het neogotische altaar, de hei-
ligenbeelden op houten sokkels en de sobere 
glasramen getuigen van de volksdevotie van 
weleer. 

Het Raadhuis werd tussen 1845 en 
1849 opgetrokken in een eclectische 
neoclassicistische stijl en tussen 1912 en 
1913 vergroot. Dit breedgebouw treft door 
zijn sierlijke buitentrap, boogvormige ramen 
en imposante zadeldak. Door de ligging 
en decoratief beschilderde bepleistering 
domineert het Raadhuis het met lindebomen 
beplante Marktplein. De buitenzijde ademt 
onvervalst de sfeer van de negentiende 
eeuw terwijl het interieur recent omgebouwd 
werd door de Stichting Charlotte van der 
Seijs tot een hedendaagse concertzaal voor 
kamermuziekconcerten. Een exclusieve Faziolo 
212 vleugelpiano staat er ter beschikking van 
de fine-fleur van de kamermusici. 

Het Huis van de Stad is een realisatie van 
architect Jo Crépain en binnenhuisarchitect 
Frans Van Praet. Sinds 2005 is dit gebouw 
het bestuurlijke en administratieve hart van 
Lommel. Opgetrokken uit glas en travertijn, is 
het een mooi voorbeeld van evenwichtige en 
strakke hedendaagse architectuur. Het bestaat 
uit vier vleugels, die door binnentuinen van 
elkaar gescheiden zijn.

LOCATIES

Touwzaal Huis van de Stad



foto Julie Fyaerts
CC De Adelberg

Cultuurcentrum De Adelberg werd in december 
1993 officieel geopend. Gelegen in het hart 
van de stad en bekroond met een gouden 
krul, een creatie van Luk Van Soom, is het een 
actieve draaischijf van het culturele leven 
binnen de regio. Het centrum is uitgerust met 
een comfortabele telescopische zittribune en 
is door de goede akoestiek bijzonder geschikt 
voor concerten. 

www.ccdeadelberg.be

Op en rond het Marktplein, in de directe 
nabijheid van het Raadhuis en Cultuurcentrum 
De Adelberg en op amper vijf minuten 
wandelafstand van het Huis van de Stad, liggen 
tal van horecazaken die tegen democratische 
prijzen heerlijke maaltijden aanbieden. 
Tussen het laatste namiddag-concert en 
het avondconcert is een pauze van 1 uur 
en 45 minuten. Voldoende tijd dus voor een 
kennismaking met het culinaire aspect van de 
stad Lommel. U kunt uiteraard vooraf bij één 
van de vele restaurants/tavernes reserveren 
zodat u verzekerd bent van een snelle 
bediening en een goede plaats. Informatie 
vindt u op de site van Toerisme Lommel vzw 
onder de rubriek ‘eten en drinken’. 

Wenst u na het avondconcert in Lommel te 
overnachten? Een hotel of Bed & Breakfast 
vindt u eveneens op de site van Toerisme 
Lommel vzw onder ‘overnachten’. 

www.toerismelommel.be

foto’s Monique Bogaerts

HOTELS EN HORECA



GLASSTAD LOMMEL

Al twintig jaar bouwt Lommel een unieke 
glascollectie uit. Die bevat ondertussen meer 
dan 70 kunstwerken van nationale en inter-
nationale artiesten. De vaste basis van deze 
stedelijke glaskunstcollectie is sinds 2007 het 
GlazenHuis dat zich profileert als Vlaams Cen-
trum voor Hedendaagse Glaskunst. Naast het 
tonen van voorwerpen uit de eigen collectie 
huisvest het GlazenHuis elk jaar een drietal 
unieke tentoonstellingen. Telkens worden 
internationaal gerenommeerde kunstenaars 
en ontwerpers uitgenodigd. Het GlazenHuis 
is dan ook een dynamisch centrum dat glas 
promoot in al zijn facetten: van dagdagelijks 
object tot artistiek medium. 

Naast het GlazenHuis is er ook glaskunst te 
bewonderen in de gaanderij van het Huis 
van de Stad en het Raadhuis, twee locaties 
waar ook Seduced by Harps XI neerstrijkt. Een 
mooie gelegenheid voor de concertbezoeker 
om kennis te maken met de broze kracht van 
actuele glascreaties. Bovendien is een bezoek 
aan het GlazenHuis vlot te combineren met 
het bijwonen van één of meerdere concerten. 
Het GlazenHuis ligt immers op het parcours 
tussen het Raadhuis en Cultuurcentrum De 
Adelberg. 

Tot 15 maart 2015 loopt in het GlazenHuis de 
tentoonstelling Body Talk i.s.m. het Deense 
Glasmuseum Ebeltoft. 

www.hetglazenhuis.be
www.hetglazenhuis.be/nl/tentoonstellingen



1 Raadhuis, concertzaal Charlotte van der Seijs
Markplein, Dorp z/n, 3920 Lommel 
2 Huis van de Stad 
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel

3 Cultuurcentrum De Adelberg
Adelbergpark 1, 3920 Lommel

4 Hei’s kapelleke
Heide 147, 3920 Lommel

Lommel, gelegen in het noorden van de 
Belgische provincie Limburg, ligt op 75 km van 
Antwerpen en 90 km van Brussel en Luik.
Lommel grenst aan Nederland (30 km ten 
zuiden van Eindhoven) en ligt op 90 km van 
Aken en 150 km van Keulen.

De stad Lommel is met de auto vlot bereikbaar:

Vanuit het centrum van België (Brussel, 
Wallonië) neemt u de N74 (Hasselt-Eindhoven), 
die aansluit op de N71 (Ringweg Lommel).
Vanuit Antwerpen en West- en Oost-Vlaanderen 
neemt u afrit 23 (Geel) op de E313, van waaruit 
u aansluiting heeft op de N71 naar Lommel.
Vanuit Nederland neemt u op de ringweg rond 
Eindhoven afrit 33 en bereikt u Lommel via de 
N69. 

Met de trein:

Er is een rechtstreekse treinverbinding tussen 
Antwerpen Centraal en Neerpelt. Deze houdt halt 
in Lommel. De laatste trein Lommel / Antwerpen 
vertrekt om 21.43 uur! Het station ligt op ca. 
30 min. wandelafstand van het cultuurcentrum. 
Daarom reserveert u best minstens 1 uur vooraf 
Belbus 711 van De Lijn voor vervoer naar het 
cultuurcentrum (011 850 300).
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Cultuurcentrum De Adelberg 
Adelbergpark 1, BE 3920 Lommel 

T 0032 (0)11 55 35 11 
E info@ccdeadelberg.be  
E reservaties@ccdeadelberg.be 
www.ccdeadelberg.be

     Cultuurcentrum De Adelberg 

     www.facebook.com/SeducedByHarps

www.salviharps.be

Sint-Michielsstraat 17

B 9000 Gent

09/269 09 20

info@arpeggiomusic.be

www.atelierarpeggio.be

Gewone harpen zijn er al genoeg, die 

bijzondere harp vindt u bij De Troubadour 

Harpen! Ook voor al uw reparaties en 

revisies. Officiële dealer van Triplett, 

Pratt, Blevins, Rees, R-Harps en Camac.

www.detroubadourharpen.nl

Namiddagconcert: 
€ 12 / € 10,20 (-26/+55)

Avondconcert: 
€ 20 / € 17 (-26/+55) 

Combiticket 1 (avond- en 1 namiddagconcert): 
€ 25 / € 21,25 (-26/+55) 

Combiticket 2 (avond- en 2 namiddagconcerten): 
€ 30 / € 25,50 (-26/+55)

Combiticket 3 (avond- en 3 namiddagconcerten): 
€ 35 / € 29,75 (-26/+55) 

Kortingen voor harpleerlingen van academies, muziekscholen 
en conservatoria bij reservatie van minimum 5 leerlingen 
via school of leerkracht:

namiddagconcert: € 9
avondconcert: € 15
combiticket 1: € 18
combiticket 2: € 20
combiticket 3: € 22

I.s.m. provincie Limburg, Forte en Harpe Diem 

TICKETPRIJZEN

INFO EN RESERVATIES

PARTNERS

Geuzenstraat 19 - 2000 Antwerpen
België

0032 3 216 99 28
info@proarte.be - www.proarte.be

P   Arte
ntwerpen

ro



Adelbergpark 1, BE 3920 Lommel
T 0032 (0)11 55 35 11 

E info@ccdeadelberg.be
E reservaties@ccdeadelberg.be 
   Cultuurcentrum De Adelberg 

          www.facebook.com/SeducedByHarps 

www.ccdeadelberg.be


