
  



Overzicht Programma 2018-

2019 
Merodefestival begon vorig seizoen met een nieuwe concertreeks in de prachtige Sint-Pieterskerk van 

Langdorp. Onbekend werd snel bemind, en niet zelden eindigde de avond met een spetterende staande 

ovatie. 
  

Verras jezelf en ontdek de wereld in dit tweede seizoen met Galicische warmte, Ierse folk, gitaargeluiden 

uit Frankrijk, of zachte klanken uit Zweden of Irak, naast groepen van bij ons, vaak in een originele 

combinatie. 
  

En dat alles in een unieke locatie, namelijk de bijzondere Sint-Pieterskerk te Langdorp. 

 
  



Ialma 'Camiño' (ES-BE) 

seizoensopener met wandeling, Galicische maaltijd én Queimada 

 

Galicische zangeressen uit Brussel zingen over de weg naar Compostela 

die blijft tot de verbeelding spreken. Een concert met korte wandeling 

langs de Demer, paëlla en quiemada inbegrepen. Een straffe combinatie 

van vrouwenzang, percussie, gitaar van Maarten Decombel en 't accordeon 

van Didier Laloy. 

  

Zaterdag 22 september om 18.30 uur tot 22.00 uur 
  

Tickets: 28 EUR incl. Galicische maaltijd, Ialma, een korte wandeling 

langs de Demer én Queimada (een drank uit Galicië) 
  

Een seizoensopener voor alle zintuigen ! 
 

 

 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/ialma-camino
https://www.eventbrite.be/e/ialma-camino-es-be-seizoensopener-met-wandeling-galicische-maaltijd-en-quiemada-tickets-45868854980?aff=es2
https://www.eventbrite.be/e/ialma-camino-es-be-seizoensopener-met-wandeling-galicische-maaltijd-en-quiemada-tickets-45868854980?aff=es2


Kevin Seddiki (FR) & Ruben Machtelinckx (BE) 

Gitaren op wereldniveau 

 

Kevin & Ruben zijn twee gitaristen die bekend zijn binnen de jazz maar 

ook ver daarbuiten. Kevin Seddiki speelt ook Griekse, Arabische of 

Argentijnse muziek, en maakt dit najaar een cd met accordeonist Jean-

Louis Matinier. Ruben Machtelinckx speelt met Nils O(met /erdoor)kland, 

Veder, Linus en heeft nu een solo programma banjo. Samen zijn het twee 

ambassadeurs van de gitaar en van de improvisatie, die een heel eigen 

wereld creëren. Puur gitaar en banjo, zoals nog nooit gehoord! 

  

Zaterdag 13 oktober om 20.00 uur 
  

Tickets: 18 EUR 
  

Gitaren op wereldniveau 

 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/seddiki-and-machtelinckx
https://www.eventbrite.be/e/kevin-seddiki-fr-ruben-machtelinckx-be-gitaren-op-wereldniveau-tickets-45869047556?aff=es2


 
 

Bert Van Laethem, Ivica Vucelja (SE) en Mika Heincziger (Hu) 

Topmuziek uit de Balkan 

Uitzonderlijk in de Sint-Luciakerk in Engsbergen! 

Vermaard violist Bert Van Laethem uit Tessenderlo, kwam aan de Liszt-

academie in Budapest in de ban van de muzikale traditie uit de Balkan. Hij 

werkte jarenlang samen met de Servische 

grootmeester/accordeonist/levenskunstenaar Ivica Vucelja in de groep 

Mallou, en in Hongarije leerde hij zanger/multi-instrumentalist Mika 

Heincziger kennen. 

  

zaterdag 17 november om 20 uur 
  

Tickets: 18 EUR 
  

Let op! Uitzonderlijk in de Sint-Luciakerk in Engsbergen ! 

  

Topmuziek uit de Balkan 
 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/mallou-bert-van-laethem
https://www.eventbrite.be/e/bert-van-laethem-ivica-vucelja-serb-en-mika-heincziger-hu-topmuziek-uit-de-balkan-tickets-45869242138?aff=es2


Daoirí Farrell (IRL), Dave Munnelly (IRL) & Philippe Masure (BE) 

Irish songs & tunes 

'Derry' Farrell was een late roeping van de Ierse folk maar is nu een vaste 

naam in de scène van Dublin. De formidabele accordeonist Dave Munnelly 

is al een tijd in Nederland geland, en onze gitarist Philip Masure wordt 

evenveel gewaardeerd in Ierland als bij ons. Drie namen als een klok voor 

een heerlijke avond Ierse songs & tunes. 

  

Zaterdag 8 december 2018 om 20.00 uur 
  

Tickets: 18 EUR 
  

Irish songs & tunes 
 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/daoiri-farrell-munelly-masure
https://www.eventbrite.be/e/daoiri-farrell-irl-dave-munnelly-irl-philippe-masure-be-irish-songs-tunes-tickets-45869376540?aff=es2


Sirus (ZWE-FR-BE) 

Music for dancers and dreamers 

Twee duo's die graag ten dans spelen, Josefina Paulson en Jonas Akerlund 

uit Zweden en Sophie Cavez en Baltazar Montanaro van bij ons (en uit de 

Provence). Samen een versterkt internationaal dansorkest dat laveert tussen 

het hoge Noorden en het zuiden van Frankrijk. Music for dancers and 

dreamers, zeggen ze zelf. 

  

Vrijdag 25 januari 2019 om 20.00 uur 
  

Tickets 18 EUR 
  

Music for dansers & dreamers 

 
 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/sirus
https://www.eventbrite.be/e/sirus-zwe-fr-be-music-for-dancers-and-dreamers-tickets-45869437723?aff=es2


Nawaris (IR-BE) 

Arabische muziek meets België 

Zaterdag 16 februari 2019 om 20.00 uur 

Het eigen project van de Irakese oud-speler Hussein Rassim. Naast 

Midden-Oosterse traditie, ook ruimte voor eigen nummers en improvisatie. 

Met celliste Juliette Lacroix, fluitist Manuel Hermia, violist Nicolas 

Hauzeur en percussionist Robbe Kieckens. Een Irakese groep van bij ons. 

  

Zaterdag 16 februari om 20.00 uur 
  

Tickets: 18 EUR 
  

Arabische muziek meets België 

 

  

http://kerklangdorp.strikingly.com/nawaris
https://www.eventbrite.be/e/nawaris-ir-be-arabische-muziek-meets-belgie-tickets-45869472828?aff=es2


 

Martin Simpson (UK) & Les Guitares Magiques (BE) 

Gitaarsnaren van Engeland tot hier 

Zaterdag 23 maart 2019 om 20.00 uur 

Een trio dat helemaal weg is van de steel guitar en zich daar op het podium 

mee uitleeft. 

En dan de man die meester is op gitaar (ook steel guitar of banjo) en als 

zanger de hele Britse traditie (aan weerszijden van de oceaan) bestrijkt. Op 

zijn cv heeft hij eenendertig (!) nominaties voor de BBC Folk Awards – 

twaalf maal als Musician of The Year. Of Martin Simpson nu Amerikaanse 

old-time, blues, Britse folk, Bob Dylan of eigen materiaal speelt: hij is een 

buitengewone performer, onvoorspelbaar en onnavolgbaar, en een 

origineel gitarist van ongekende subtiliteit. Een avond genieten van de 

gitaar, met veel geschiedenis! 

  

Zaterdag 23 maart om 20.00 uur 
  

Tickets: 18 EUR 
  

Gitaarsnaren van Engeland tot hier

 
 

Tickets kosten 18 EUR (de seizoensopener 28 EUR incl. Paëlla én Quiemada) en kan je aankopen via 

kerk.merodefestival.be.   Er is ook een combi-ticket beschikbaar voor de hele reeks aan 90 EUR.  

In samenwerking met Het Gasthuis en de kerkfabriek van Sint-Pieter Langdorp 

Met steun van de Vlaamse overheid, kunsten en erfgoed, en de projectvereniging de Merode.  

http://kerklangdorp.strikingly.com/martin-simpson-en-les-guitares
https://www.eventbrite.be/e/les-guitares-magiques-be-martin-simpson-uk-gitaarsnaren-van-engeland-tot-hier-tickets-45869634311?aff=es2

