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Na Chopin in 2010, Brahms in 2011 en ‘A la française’ in 2012, brengen Flagey en de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth samen hun festival tijdens herfst dat een must geworden 
is op het programma van beide partners; THE ROMANTICS, van 27 tot 30 november in 
Flagey.  
 
Dit festival, geprogrammeerd door de Muziekkapel Koningin Elisabeth, is een eerbetoon 
aan de componisten uit de romantische periode: Felix Mendelssohn, Robert Schumann en 
Franz Schubert. Het Orchestre royal de Chambre de Wallonie, het Brussels 
Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet en het Vlaams Radio Koor begeleidt de 
jonge solisten van de Muziekkapel en sommige van hun meesters - Augustin Dumay, Gary 
Hoffman, Tatiana Samouil en Sylvia Theresa. Zij zullen navigeren tussen kamermuziek- 
en orkestwerken uit het romantisch repertoire. Het publiek krijgt ook de kans om enkele 
mooie romantische œuvres te (her)ontdekken. Op het programma staan Mendelssohns 
Vioolconcerto in e, het Pianoconcerto van Schumann, de Forel van Schubert of het Octet 
van Mendelssohn. Enkele muzikanten met internationale faam en trouwe partners van de 
Muziekkapel maken eveneens deel uit van het festivalprogramma: Frank Braley, Eric Le 
Sage, Gérard Caussé, Vineta Sareika. Net als Helmut Deutsch, die een publieke 
masterclass voor de zangers van het Enoa-netwerk geeft. Frank Braley volgt in 2014 
Augustin Dumay op aan het hoofd van het Orchestre royal de Chambre de Wallonie. THE 
ROMANTICS programmeert hen allebei om beurten, op 27 en 28 november en geeft zo de 
mogelijkheid om Frank Braley in zijn nieuwe functie te ontdekken. 
 
Families kunnen tijdens het festival het project Equinox ontdekken, tijdens een concert op 
zaterdag 30 november om 11u. in Studio 4; een kinderkoor uit een kansarme Brusselse wijk, 
bijgestaan door de jonge solisten van de Muziekkapel en onder de artistieke leiding van 
Maria João Pires. 
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