
29 juli – 3 augustus 2018

Philippe Herreweghe, artistiek directeur
&

Collegium Vocale Gent

Internationaal muziek festival in Toscane- Italië





Collegium Vocale Crete Senesi is het jaarlijks 
muziekfestival onder de artistieke directie van 

Philippe Herreweghe in de prachtige streek 
van de Crete Senesi in Toscane, Italië.

Kwaliteit en variatie vormen ook in 2018 de 
rode draad van het festival Collegium Vocale 
Crete Senesi. Op het programma staat een 
rijke bloemlezing van meesterwerken en 
onbekende parels uit acht eeuwen 
muziekgeschiedenis. De musici en ensembles 
zijn traditioneel even integer als bijzonder: 
Collegium Vocale Gent en Philippe Herreweghe 
nodigen bekende en minder bekende 
zielsverwanten uit om uw nieuwsgierigheid en 
verwondering een week lang uit te dagen!



Samen met musici van Collegium Vocale 
Gent, richtte de Belgische dirigent en 
Italiëliefhebber Philippe Herreweghe in 
2001 de “Accademia delle Crete Senesi” 
op.

Als antwoord op de drukke concertpraktijk 
tijdens het seizoen groeide dit jaarlijkse 
zomerfestival ten zuiden van Siena uit tot 
een sfeervolle en inspirerende 
ontmoetingsplaats voor musici en publiek.





“De concerten vinden plaats in kleinere maar prachtige kerken, abdijen en pievi die worden 
uitgekozen omwille van hun adequate akoestiek voor de werken op het programma. Op 
droomlocaties als Santo Stefano (Castelmuzio), Sant’Anna in Camprena (Pienza) of San 
Francesco (Asciano) laat de Crete Senesi zich voor uitvoerders en luisteraars ontdekken als 
één van de mooiste en best bewaarde regio’s van Europa, dichtbij bekendere steden als 
Firenze, Siena, Montepulciano of Montalcino, en midden in een van de meest prestigieuze 
Italiaanse wijnstreken.

Het internationale niveau van uitvoeringen en het volmaakte huwelijk tussen prachtige 
landschappen en een cultuur die teruggaat op de Etrusken, maken van het festival een 
uniek gebeuren voor het Italiaanse en internationale publiek. Naast concerten met 
topsolisten en ervaren musici uit eigen ensembles stelt Collegium Vocale Crete Senesi zich 
ook tot doel kansen te geven aan nieuw talent. Het programma is breed maar hoogstaand 
en omvat vijf eeuwen hedendaagse muziek die u kan horen in een vernieuwende en 
verfrissende aanpak.”

Philippe Herreweghe





Van harte welkom van 29 juli tot 3 augustus –
een reis in samenwerking met The Content Makers





Reisprogramma Con-Crete Senesi – small € 1.650 / pp
van zondag tot woensdag

• Zondag 29 juli

• Vlucht Brussel-Firenze (of naar keuze maar verzamelen in Firenze rond 12:00)

• Met autocar naar Crete Senesi – u reist in een kleine groep, max. 25p

• Inchecken in Relais Castello delle Leonina in Asciano op basis van bed & 
breakfast

• 16:00 Content Talk met Sophie Cocquyt, Festivaldirecteur en Maarten Beirens, 
musicoloog als intro op het concertprogramma

• 18:00 Opening van het Festival in Asciano en soirée composée 

• met verschillende concerten

• inclusief buffetdiner op het dorpsplein

• en slotconcert rond middernacht

.



www.castelloleonina.com



Reisprogramma Con-Crete Senesi - small

• Maandag 30 juli

• 10:00 Ontbijt

• 10:30 ContentTalk met pianist Jan Michiels 

• 12:30 Lunch in La Porta – Montichiello met wineparing Val d’Orcia

• Namiddag siesta aan het zwembad

• 19:00 Festivalaperitief in Asciano bij San Francesco kerk

• 20:00 Concert Paul Lewis, piano

• 22:30 Diner in de abdij van Monte Eliveto in Chiusure, restaurant La Torre

.



Reisprogramma Con-Crete Senesi - small

• Dinsdag 31 juli

• 10:30 ContentTalk met Bruce Kennedy, clavecimbelbouwer en bezoek aan zijn
atelier in Montisi

• 12:00 Middagconcert Philippe Thuriot

• 13:30 Lunch in San Giovanni d’Asso met truffeltasting

• Aansluitend ContentTalk met Stefan Hertmans, kunstfilosoof

• Namiddag siesta aan het zwembad

• 20:00 Diner in de citroengaard van het klooster Sant Anna in Camprena

• 22:30 Concert Huelgas Ensemble olv Paul Van Nevel

• 23:45 Slotdrink « sotto le stelle » in Sant Anna in Camprena

.



Reisprogramma Con-Crete Senesi – large € 2.450 pp
van zondag tot zaterdag

• Woensdag 1 augustus

• Deelnemers aan het small programma : 

• terugreis naar Firenze

• met evt. tussenstop in San Gimignano

• Deelnemers aan het large programma : rustige voormiddag in het hotel

• 13:30 Fortezza Montalcino en bezoek stadje

• 14:00 ContentTalk met Jo Paumen over Brunello met tasting

• Namiddag bijwonen repetitie solisten Collegium Vocale Gent

• 19:00 Festivalaperitief

• 20:00 Concert Thomas Zehetmair & Ruth Killius

• 22:00 Diner in de tuinen van La Mencia in Asciano

.



Reisprogramma Con-Crete Senesi – large € 2.450 pp

• Donderdag 2 augustus

• Daguitstap naar Siena

• Voormiddag gidstocht langs de bekende Duomo en Palazzo

• Onder leiding van Dhr. Jan Denisse

• Vrije lunch – suggesties worden meegegeven

• Namiddag optioneel programma langs musea of vrij voor shopping, terrasjes…

• 19:00 Festivalaperitief Asciano

• 20:00 Concert Reinbert de Leeuw & Barbara Hannigan

• 22:00 diner op het dorpsplein van Asciano

.



Reisprogramma Con-Crete Senesi – large € 2.450 pp

• Vrijdag 3 augustus

• Middagconcert solisten Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam

• Vrije lunch in hotel

• ContentTalk met Jan Vandenhouwe, intendant Vlaamse Opera, in Museum 
Asciano

• 19:00 Festivalaperitief Sant Anna in Camprena

• 20:00 Concert solisten Collegium Vocale Gent olv Philippe Herreweghe

• 22:00 slotdiner

• Zaterdag 4 augustus

• Terugrit naar Firenze

• Eventueel tussenstop in San Gimignano

.











Uw reisbegeleiders

Jan Denisse
Ingeborg Mertens

Bart Vandesompele
Lisbeth Imbo

Inschrijven kan vanaf nu bij

bart@thecontentmakers.com

GRAZIE MILLE & A PRESTO !


