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De Muziekkapel Koningin Elisabeth  
viert haar 75ste verjaardag! 
 
Persbericht: 16.12.2013 
 

De Muziekkapel Koningin Elisabeth werd al in 1939 ingehuldigd, maar is jonger dan ooit. Die 75ste 

verjaardag wordt uiteraard uitgebreid gevierd, heel 2014 door! Het project van de Muziekkapel, een 

stichting van openbaar nut sinds 2009, steunt op zes grote  pijlers: de opleiding van hoog niveau met 

de aanwezigheid van Meesters in residentie  - momenteel Augustin Dumay, Maria João Pires, José 

van Dam, Abdel Rahman El Bacha, Gary Hoffman en het Quatuor Artemis -, de inschakeling in de 

beroepswereld via een netwerk van culturele partners in België en in de hele wereld, de promotie 

van de jonge artiesten, het Artists Village, het artistiek en sociaal project Equinox, onder de leiding 

van Maria-João Pires en ook een uitgekiende infrastructuur van kwaliteit.  

 

De visionaire droom van Koningin Elisabeth en van Eugène Ysaye is vandaag volop uitgekomen en 

hoe… De Muziekkapel laaft zich aan het enthousiasme van de jongeren die er leven, in wat ze dichter 

of verder van elkaar brengt. Ze zijn allemaal anders, maar worden wel geïnspireerd door één zelfde 

passie, de muziek. Bij de Muziekkapel vinden jongeren èn meesters zich telkens opnieuw uit, maar ze 

blijven de waarden koesteren die van deze instelling een heus laboratorium van de creativiteit en 

ook van het leven maakt.  

 

In België staan er op het menu van dit feestjaar alvast enkele grote momenten te beleven in de 

belangrijkste concertzalen – van de Munt tot het Flagey, langs de Bozar, de Philharmonique de Liège 

en de Singel. Het begint allemaal met Les Mamelles de Tirésias, in coproductie met de Munt. Het 

muzikaal arrangement van deze eerste opera van Francis Poulenc is van Emily Hindrichs en is 

gebaseerd op de schetsen van de bewerking voor twee piano’s van Benjamin Britten. Verder wordt 

deze verjaardag nog gevierd met een reeks grote concerten door de meesters en solisten die bij de 

Muziekkapel verblijven, en die onder meer het gezelschap krijgen van het Nationaal Orkest van 

België, het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, het Brussels Philharmonic, deFilharmonie, het 

Vlaams Radio Koor en ook nog het Orchestre National de Lille. Begin december is het de beurt aan 

het Flagey om het intussen traditionele ‘Music Chapel Festival’ te onthalen dat aan Beethoven gewijd 

is.  

 

In september 2013 werd de eerste steen gelegd voor de uitbreidingswerken aan de Muziekkapel 

‘New Building’. Dit gloednieuwe gebouw sluit harmonieus aan op het huidige erfgoed en 

beantwoordt tegelijk aan de behoeften van de alsmaar toenemende activiteit van dit laboratorium 

van het leven en van de muzikale creativiteit, dat uniek is in Europa. Het spreekt vanzelf dat de 

opening van de New Building het grote feestjaar zal afsluiten.  
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