
Docenten 
barokinstrumenten/kamermuziek/barokorkest

Wim Brabants, traverso
Wim Brabants genoot zijn muzikale opleiding aan de conservatoria te Antwerpen, Gent, Brussel en Den Haag. Van 1977 tot 2015 
doceerde hij dwarsfluit en kamermuziek aan de LUCA School of Arts, campus Lemmens te Leuven.

Onder zijn impuls ontstonden diverse kamermuziekensembles die zich specialiseren in de uitvoering van 18de en 19de-eeuwse 
muziek, gespeeld op authentieke instrumenten zoals ‘Le Plaisir des Dames’, ‘La Fonte Barocca’ en ‘Quadro Viegas’. Verder maak-
te hij ook deel uit van diverse buitenlandse ensembles voor oude muziek zoals ‘Concert Royal Köln’ (optredens in Duitsland, 
waaronder de ‘Arolser Barock-Festspiele’) en ‘Lauto mobile’ (Saarbrücken). Ook was hij fluitist in het Duitse barokorkest ‘Colle-
gium aureum’ (concerten in Keulen, Basel, Zurich en Gent), het 
‘Consortium Antiquum’, ‘De Restauratie’ en ‘Musica Polyphonica’, 
waarmee hij verschillende cd-opnames realiseerde en in belangrij-
ke buitenlandse concerten optrad. 

Zijn speurtochten naar vergeten muziek uit de 18de eeuw leidden 
o.m. in 1992 tot de ontdekking van drie blokfluitsonates van graaf 
Unico Wilhelm Van Wassenaer en in 2015 tot een tot nog toe on-
bekend fluitconcerto van Pierre Gabriel Buffardin. Samen met Frank 
Theuns verzorgt hij moderne uitgaven van enkele fluitconcerti van 
Quantz en de twee fluitconcerti van Buffardin. 

Sinds 1995 is Wim Brabants dirigent van het door hem opgerichte 
symfonisch orkest Brabelio. Bijna tweehonderd concerten met dit 
orkest werden reeds gerealiseerd (België, Nederland en Frankrijk). 
In 2014 breidde hij het barokensemble La Fonte Barocca uit tot 
een grotere formatie. Wim Brabants is, net als celliste Eve François, 
artistiek adviseur en solist bij de Bach Academie Alden Biesen.

Ann Cnop, barokviool
Ann is vanaf zeer jonge leeftijd reeds gepassioneerd door muziek. Op 7-jarige leeftijd is ze onafscheidelijk van haar viool en 
voelt ze zich reeds thuis op een podium. Haar tienerjaren brengt ze door in het Mechelse Stedelijk Conservatorium waar ze vioo-
lessen neemt bij Frans Vos en kamermuziek volgt bij Florent Van de Vondel. Tijdens deze periode neemt ze met succes deel aan 
de Herman Krebbers-wedstrijd voor viool en behaalt ze de eerste prijs in de Willem Kerstens kamermuziekwedstrijd. Ann krijgt 
daardoor ook de kans om als soliste met verschillende orkesten te werken en doet zo ruime orkestervaring op. 
Op 17-jarige leeftijd kiest ze voor het Lemmensinstituut te Leuven om haar hogere studies aan te vatten. Ze studeert viool bij Eli-
sa Kawaguti. Ze haalt haar masterdiploma (magna cum laude) en zet haar studies barokviool verder aan het Koninklijk Conser-
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vatorium van Brussel bij Sigiswald Kuijken. Ze eindigt haar studies met een volgende master 
(magna cum laude) en krijgt de Ingeborg Köberle-prijs, jaarlijks uitgereikt aan de twee meest 
beloftevolle studenten. 

Ann is de afgelopen jaren een veel gevraagde soliste en kamermusicus op internationale 
podia van Mexico tot Japan. Met La Petite Bande speelde ze onder meer Bach’s vioolconcerti 
en Mozart’s Symphonie Concertante. Met Il Fondamento soleerde ze in het vioolconcerto van 
Mendelssohn. 

Sinds 2013 is Ann concertmeester van het Duitse orkest Concerto Foscari (Hannover) en is 
ze vaak aan het werk te zien in duo met Luc De Vos (piano) en met het strijkkwartet Quatuor 
a4. 

Sinds enkele jaren doet ze onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in de Romantiek. Dat is ook 
het onderwerp van haar doctoraatsthesis, waaraan ze momenteel werkt aan de UGent. 

Verder doceert Ann viool en barokviool aan het Gentse Conservatorium. 

Marianne Herssens, barokviool
Marianne Herssens werd geboren te Vilvoorde en volgde vioolles te Meise, waarna ze aan het 
Lemmensinstituut te Leuven het masterdiploma viool behaalde in de klas van 
Bernadette Bracke. 

Ze is als violiste verbonden aan het Helios-ensemble.

Aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel vervolgt ze met de studie barokviool in de klas 
van Sigiswald Kuyken.

Marianne is stichtend lid van het barokorkest Il Fondamento olv Paul Dombrecht waarmee ze 
heel wat CD-opnames verzorgde en concerten gaf over de hele wereld.

Als freelance violiste verleent ze haar medewerking aan verschillende orkesten en ensembles 
als Bach Concentus, Le concert d’Anvers, Il Gardellino. Marianne is lid van het strijkkwartet 
Tost en van de Bach Academie Alden Biesen

Sedert 1990 is ze verbonden als lerares viool aan het conservatorium te Leuven.

Internationale Zomeracademie 
Alden Biesen Landcommanderij Alden Biesen – Bilzen (B)
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Eve François, barokcello
Eve François gradueerde voor cello in de klas van France Springuel en behaalde vervolgens het master-
diploma barokcello in de klas van Hidemi Suzuki (Conservatorium Brussel). Sindsdien heeft zij ervaring 
opgedaan als continuïste en orkestmuzikante in Europese ensembles voor oude muziek  (o.m. Concerto 
Köln, Le Parlement de Musique, Le Concert Spirituel, La Petite Bande , Les Agrémens , Les Muffatti, Le Con-
cert d’Anvers ). Zij speelt nu bij de Bach Academie Alden Biesen, waarvoor ze ook artistiek adviseur is, en 
doceert barokcello en cello aan de Stedelijke Academie Lier en de Gemeentelijke Academie Sint Pieters 
Woluwe. 

Pasquale Massaro, violone & historische contrabas
Pasquale Massaro speelt zowel historische als hedendaagse contrabas waarbij hij gebruik maar van 
verschillende bogen. Hij voert onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de driesnarige contrabas en 
verdiept zich in de authentieke literatuur (solo- en kamermuziekrepertoire)van het instrument door gebruik 
te maken van darmsnaren en historische bogen. Hij analyseert manuscripten en verdragen en legt zich 
vooral toe op de muziek gecomponeerd door Bottesini en Dragonetti, twee vooraanstaande vertegenwoor-
digers van de Italiaanse School tussen de 18e en de 19 eeuw, die zelf afstammen van een nog typischere 
en rijkere Italiaanse traditie. Pasquale is bassist in het orkest van de Bach Academie Alden Biesen.

Alexander Ponet, pauken
Paukenist Alexander Ponet (*1988) groeide op in Tongeren. Op 5- jarige leeftijd kreeg hij er zijn eerste pianolessen van zijn moe-
der, de pianopedagoge Regina Gilissen. Het stond al vrij snel vast dat zijn muzikale aspiratie daar niet zou bij blijven. Vanaf zijn 8e 
levensjaar begon hij met slagwerk in de academie van Tongeren, bij Jan Nihoul. In 2011 behaalde hij het masterdiploma aan het 
conservatorium van Antwerpen, in de klas van Carlo Willems en Koen Wilmaers.

Parallel met een opleiding als slagwerker studeerde Alexander ook piano, in de klas van Eliane Rodrigues (conservatorium Ant-
werpen). Met naast twee hoofdinstrumenten ook nog de opties muziekanalyse (Alain Craens), compositie (Wim Henderickx) en 
orkestdirectie (Ivo Venkov) in zijn studiepakket bouwde hij stap voor stap een breed georiënteerde muzikale bagage op, die hem als 
orkestmusicus en als solist uiteraard bijzonder goed van pas komt. Vanuit die brede 
opleiding concentreert hij zich inmiddels meer en meer op een verdere ontwikkeling 
als uitvoerend musicus in zowel het klassieke repertoire als in de jazz. Tijdens concer-
tuitvoeringen - solistisch, in kamermuziek- of orkestverband en als begeleider - weet 
hij steeds te verrassen met een sterke muzikale voordracht en met virtuoze improvi-
saties, zowel op vibrafoon, op pauken als op piano.

Ondertussen wist hij zich te onderscheiden op internationale festivals en wedstrijden. 
In 2006 behaalde hij een eerste prijs bij de Belfius Classics, de nationale muziekwed-
strijd voor de jeugd. In 2008 werd hij laureaat van de Forte- audities voor jong talent 
van de provincie Limburg en behaalde hij, in duo met saxofonist Pieter Pellens, een 
2e prijs op het Prinses Christina Concours in Nederland. In 2009 won hij de 3e prijs 
op de ‘International Percussion Competition’ van PAS in Italië.

De nog prille carrière van Alexander Ponet krijgt definitief een internationaal profiel 
wanneer hij zich als paukenist gaat specialiseren aan de Hochschule der Künste in 
Zürich (CH). Zijn belangrijkste professoren daar zijn Rainer Seegers, paukenist van 
de Berliner Philharmoniker, en Klaus Schwärzler, solo-slagwerker bij het Tonhalle 
Orchester Zürich. In juni 2014 behaalt hij er ‘summa cum laude’ een masterdiploma 
als paukenist.

Een eerste selectie, in 2012, voor de voorjaarstournee van het Gustav Mahler Jugend 

Orchestra met toen nog de inmiddels overleden Claudio Abbado als muziekdirecteur, was veelbetekenend voor de uitbouw van 
een internationale loopbaan. In 2013 en in 2014 volgden hernieuwde selecties, met telkens een uitgebreide tournee in de 
belangrijkste Europese concertzalen. In de zomer van 2014 maakte hij als paukenist deel uit van het Gustav Mahler Chamber 
Orchestra onder leiding van dirigent Daniel Harding, dat resideert in Bolzano (Italië). In het concertseizoen 2014-2015 werd 
hij als slagwerker/praktikant aangesteld bij de Süd-Westdeutsche Philharmonie in Konstanz (DE). Als specialist voor historische 
pauken is hij actief bij o.a. het Kölner Barock Orchester en de Bach Academie Alden Biesen.

In 2016 werd hij geselecteerd als solopaukenist van het Macao Symphonie Orchestra (Macao SAR) en verbleef in China tot hij 
in september 2018 werd aangenomen voor een Executive Master opleiding in cultuurmanagement aan de universiteit Zürich, 
waar hij sinds 2013 tevens actief is als instrumentenbouwer en paukenrestaurateur bij de firma Giannini Swiss Drums.

Luc Ponet

Geboren in Hasselt in 1959. 
Studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven (zes eerste prijzen, laureaat 
orgel, hoger diploma orgel en master degree in organ performance) met aan-
vullende opleidingen in Wenen (improvisatie en interpretatie) en masterclasses 
in Toulouse en Haarlem; bereidt aan de universiteit van Leuven een artistiek 
doctoraat (PhD) voor over de organisten- praktijk in het voormalig prinsbisdom 
Luik en het graafschap Loon in de vroege 17de eeuw.  Doceert hoofdvak orgel 
aan het Lemmensinstituut van 1982 tot 2000 en is er gastprofessor van 2000 
tot 2017, visiting professor aan de Concordia University in River Forest - Chicago, 
Illinois (1996) en Baylor University in Waco, Texas (2005).  Aangesteld als orga-
nist-titularis van het monumentale Le Picard-orgel in de Basiliek van Tongeren 
(1988), organist-in-residentie en artistiek directeur van de Bach Academie Alden 
Biesen (1998), stadsorganist en curator van Leuven Orgelstad (2012).  Speelt in 
vele festivals op orgels over de hele wereld een veelzijdig repertoiregaande van 
muziek uit de middeleeuwen tot creaties van nieuwe muziek en improvisaties. 
Treedt regelmatig op in programma’s met vooraanstaande solisten uit binnen- 
en buitenland, jazzmusici, dansers en beeldend kunstenaars.  Sedert de oprichting in 2012 als artistiek directeur verbonden 
aan de Bach Academie Alden Biesen. Schrijft en publiceert monografieën en artikelen over orgels en orgelkunst. Realiseert 
CD-producties bij René Gailly, Naxos, Pavane, Etoile en Et’cetera. 

Nele Vertommen, barokhobo
Nele Vertommen werd reeds als 5-jarige enorm geboeid door barokmuziek.  
Enkele jaren later startte ze met hobo aan de muziekschool in Haasrode waar ze al snel be-
sliste zich (later) toe te spitsen op de barokhobo.  Dat bracht haar in 2014 bij Marcel Ponseele 
in het koninklijk Conservatorium van Brussel en sindsdien speelde ze mee in ensembles als 
Il gardellino, La Chapelle Harmonique, Collegium Vocale, Musica Gloria, a nocte temporis, de 
Bach Academie Alden Biesen,  …Tevens bouwt ze intussen zelf barokhobo’s en studeert ze 

blokfluit aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.

 
Niranjan Wijewickrema, baroktrompet
Dr. phil. Niranjan Martin Wijewickrema is trompetist, musicoloog en baroktrompetleraar aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan de Académie de Musique de Woluwe-Saint-Lambert. 
Hij is aanvoerder van de kopersectie bij de Bach Academie Alden Biesen.
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Docenten
koorstage (barok en nieuwe muziek)
Jan Peeters, dirigent hedendaagse koormuziek
Jan Peeters is kapelmeester van de O.L.V.-basiliek van Tongeren, dirigent van het Vocaal Ensemble Pro Cantione 
Genk, dirigent van De Kleine Cantorij en het Collegium Musicum (Tongeren) en leraar piano aan de Academie 
van Genk. 

In zijn rijk en gevarieerd repertoire als dirigent heeft de hedendaagse koormuziek altijd een belangrijke plaats 
gekend. Zo creëerde Jan werken van verschillende componisten waaronder K. Bikkembergs, L. Ponet, M. Sloot-
maekers, P. Steegmans, S. Van Steenberge, K. Grzeszczak en C. Mawby.

Alexander Schneider, dirigent vocale barokmuziek
Alexander Schneider specialiseerde zich zowel als professioneel zanger als dirigent in het repertoire van de 
oude muziek. Als altus zong hij in verschillende gerenommeerde ensembles waaronder Cantus Cölln, Con-
certo Palatino, Collegium Vocale Gent, Akademie für Alte Musik Berlin, Ricercar Consort en Vox Luminis. 

Hij is stichter en dirigent van het Ensemble Polyharmonique waarmee hij zangers uit heel Europa samen-
brengt om projecten te realiseren met muziek uit de late renaissance tot de barok.

Els Crommen, stemcoach
Els Crommen werd geboren te Tongeren en groeide op te Hoeselt. Na haar studies middelbaar onderwijs te 
Tongeren studeerde zij aan het Koninklijk Conservatorium te Luik bij onder meer Edith Cuypers, Raymonde 
Serverius, Greta De Reyghere en José Van Dam. Ze behaalde er de diploma’s van operazang, liedkunst, 
notenleer en kamermuziek.

Nadien heeft ze zich vervolmaakt tijdens masterclasses bij Noël Barker, Marlene Malas en Mikael Eliassen. 
Verder volgden nog meerdere stages, onder meer bij de Fondation Royaumont (Frankrijk) en het Europees 
Centrum voor Opera en Vocale Kunst (ECOV) met in 1989 een liedstage en in 1991 een operastage.

Ze is in zowat alle stijlen thuis en werkt regelmatig met verschillende ensembles.

Docenten
orgelacademie
Hans Leenders
Hans Leenders is artistiek leider van het professionele kamerkoor Studium Chorale en vocaal ensemble Can-
tatrix, artistiek adviseur van het Nederlands Gregoriaans Festival en het orgelfestival L’Europe et l’Orgue.

Tevens is hij hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium Maastricht, dirigent van het conservatoriumkoor en 
Basilicakoor Maastricht, en gastdocent voor gregoriaans aan de Folkwang-Universität der Künste Essen.

Hans Leenders is cantor-organist van de O.L.V.-basiliek te Maastricht (Séverin 1652 en Müseler 1765) en 
titulair-organist van de Kopermolen te Vaals (Hilgers 1765).

Gastdirectie’s o.m. bij Sloveens Radiokoor, Cappella Amsterdam, Groot Omroepkoor, Europa Cantat en vele 
Europese conservatoria. 
Orkestproductie’s met Philharmonie Zuidnederland, Symfonieorkest Vlaanderen, Concerto d’Amsterdam, Flori-

legium Musicum, Apollo Ensemble en Ensemble ’88, gespecialiseerd in hedendaagse muziek.  
Als componist van vocale muziek, profileert hij zich de laatste jaren steeds meer  
Met o.m. zijn Patina, een muzikale theatervoorstelling en De Veertien Stonden, een oratorium op tekst van Guido Gezelle. 
Zijn composities zijn o.m. uitgegeven bij Ascolta, Harmonia en De Haske.

Luc Ponet Cfr. supra.

Arnaud Van de Cauter
Arnaud Van de Cauter legt zich sinds jaren toe op de studie van 17de-eeuwse muziek uit de Zuide-
lijke Nederlanden. Hij is professor orgel aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Luik, professor 
praktische harmonie en lichaamshoudingen aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Bergen 
en organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel.

Hij concerteert regelmatig zowel in België als in het buitenland. Hij is tevens artistiek directeur van 
het Festival Voce et Organo (Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk – Brussel) en realiseerde tal van 
opnames die de aandacht van de internationale pers trokken. 

Na een opleiding in somatische opvoeding bij Jean Grauwels, Feldenkrais-practicus en osteopaat 
in Waterloo, en na een verdieping in de praktijk van Moshe Feldenkrais, genoot hij in Zürich een vor-
ming in Somatic Experiencing® (Peter Levine – Polarity Bildungszentrum). Met deze achtergrond 

heeft hij de cursus Intégration Corporelle à l’Instrument (I.C.I) (lichaamsintegratie met het instrument) opgezet waarbij de 
artistieke praktijk benaderd wordt vanuit een gevoeligheid voor de ontwikkeling van een organisch verband tussen lichaam en 
instrument. Hiervoor wordt hij regelmatig uitgenodigd om cursussen, stages en nascholingen te leiden voor musici uit eender 
welke discipline (www.echo-art.be).

Marcel Verheggen
Marcel Verheggen (°1961 te Maastricht) studeerde orgel en muziektheorie aan het conservatorium 
van Maastricht. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding volgde hij 
cursussen in binnen- en buitenland en zette hij zijn orgelstudie voort bij Guy Bovet in Zwitserland.

Marcel Verheggen is als organist verbonden aan de St. Servaasbasiliek in Maastricht. Naast zijn werk-
zaamheden als kerkmusicus geeft hij vele concerten in binnen- en buitenland en maakt hij geregeld 
radio-, CD- en DVD-opnames. Hij is hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium te Maastricht, en 
geeft meestercursussen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij adviseur van de Katholieke Klokken- 
en Orgelraad waar hij betrokken is bij nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hij is lid van het College 
van Orgeladviseurs Nederland, en als examinator betrokken bij de landelijke opleiding tot orgeladvi-
seur. Hij is artistiek adviseur van de Maastrichtse orgelserie “Pro Organo”.

Lezingen & ateliers
Pierre-Alain Clerc - muzikale retoriek
Pierre-Alain Clerc (°1955, Zwitserland) is een klavecinist en organist. Hij is gespecialiseerd in barokmu-
ziek & retoriek. Hij doceert orgel & basso continuo aan het conservatorium van Lausanne en klavecim-
bel, basso continuo en muzikale retoriek aan het departement oude muziek van het conservatorium te 
Genève. 



Philippe Libberecht
Philippe Libberecht werkt in een schooltje dat eerlijk Tai Chi / Qi Gong naar juistheid 
tracht te bestuderen. 
Op ontspannen wijze werken we zelf aan onze gezondheid (lichaam en geest) via Tai 
Chi en Qi Gong (Chi Kung). We oefenen op centeren, in balans blijven, onze houding, 
letterlijk en figuurlijk (yin en yang). We geven aandacht aan ademhalingstechnieken 
en empty mind.  Tai Chi, Qi Gong helpt ons in balans en in dynamisch evenwicht in 
het leven te staan. We gaan energetisch “werken” met ons lichaam, waardoor blokka-
des zich opheffen en Qi (Energie) vrij kan doorstromen (Meridianen). Dit helpt ons in 
evenwicht te komen, fysiek, energetisch en mentaal. Tai Chi is dus een handig meetin-
strument naar onze (externe en interne) beweging binnen de universele principes yin 
en yang en kan ons inzichten geven op bepaalde situaties in ons leven. 

Wij reiken traditionele oude authentieke vormen aan, geen verkorte en ‘gemoderni-
seerde’ vormen. Deze vormen werken helend op zich, de sleutels hiervoor zitten erin 
vervat, zoals Tai Chi oorspronkelijk werd ontworpen. Medicinaal, meditatief en voor wie wil ook martiaal (testen van de principes yin 
en yang).  Wu wei tzu jan: doen door niet te doen en het respecteren van het natuurlijke en juiste verloop van dingen en processen, 
niet door deze trachten te begrijpen met ons verstand en zeker niet door ze willen forceren.  
‘Hersenen zijn darmen die toevallig in ons hoofd liggen’ Chinees gezegde.  Er staat geen ouderdom op beginnen met tai chi, voor-
uitgang wordt op elke leeftijd geboekt. 

Curriculum : 
Tai Chi Chuan ( taijiquan) : Yang Cheng Fu / Yang Lu Ch’an (Old Yang) / Tui Sui (pushing hands) / Qi Gong 
Small San Sau / Chin Na / Medische, energetische, martiale toepassingen / applicaties 
Wushu : Waaier (Taiji Fan), Zwaard (Sword Chien-Juan), korte / lange stok 
Dim Mak / Fa Jing 
Taiji Boxing / Chinese Boxing / Kung Fu Boxing / Wushu / Bagua Zhang / Xing Yi : 5 elements linking / Kung Fu 
Energetisch werken, oefenen.

Cecilia Gracia Moura - barokdans
Cecilia Gracia Moura startte haar muziekopleiding aan het Conservatoire National te Lisa-
bon. Ze behaalde het diploma ‘barokdanslerares’ aan de Dolmetsch Historical Dance Society. 
Daarnaast is ze ook in het bezit van een masterdiploma hedendaagse dans (universiteit St 
Denis, Parijs) en musicologie (Sorbonne, Parijs). 

Ze danstte bij verschillende gezelschappen: Ris et Danceries, l’Eclat des muses, L’Eventail en 
schitterde in producties zoals les Jeunesses Musicales de France met l’Académie de Danse 
Ancienne de Lisbonne. Twee jaar lang maakte ze deel uit van het gezelschap Théâtre Baro-
que de France o.l.v. Marie-Geneviève Massé. Ze werd ook uitnodigd als choreografer bij het 
barokmuziekfestival van Boedapest (Hongarije). 

Moment is ze als barokdanslerares verbonden aan het conservatorium van Parijs en orga-
niseert ze talrijke stages voor dansers en muzikanten in Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, 
Polen en Portugal.

Alexander Ponet & Arnaud Van de Cauter: zie supra.
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