
 

PETRUS ALAMIRE  

Polyfonie in klank en beeld 

Kortrijk, woensdag 20 april 2016 van 19.30 tot 21.30 uur 

 

 

Petrus Alamire (1470-1536) is een fascinerende figuur. Op jonge leeftijd reisde hij naar de Lage 

Landen, waar hij faam verwierf als getalenteerde muziekkopiist en kalligraaf. Zijn prachtig verluchte 

handschriften circuleerden aan de belangrijkste Europese hoven. Daarnaast was hij een echte 

ondernemer, een spion aan het hof van Hendrik VIII en koerier voor Erasmus en andere humanisten.  

 

De koorboeken en manuscripten van Alamire bevatten een fenomenale verzameling muziek. Dankzij 

hem zijn missen, motetten en chansons van componisten als Willaert, des Prez en de la Rue, maar 

ook van onbekende meesters, voor ons bewaard gebleven.  

 

Het Postuniversitair centrum KU Leuven Kulak en het Davidsfonds nodigen Frederic Delmotte uit om 

u een inkijk te geven in de grandioze collectie van Alamire. Hij vertelt u hoe de Alamire Foundation dat 

muzikale erfgoed beschermt voor de toekomst en hij bereidt u voor op het concert.  

 

Gekoppeld aan deze lezing kan u tijdens het Festival van Vlaanderen Kortrijk genieten van het concert 

van Collegium Vocale Gent en BL!NDMAN, die de brug slaan tussen de wereld van Petrus Alamire en 

hedendaagse muziek. Concert op woensdag 27 april om 20.15 u., Sint-Amanduskerk, Zwevegem. 

 

 
 
PROGRAMMA 

19.30 uur: Welkomstwoord 

19.35 uur: Voordracht door Frederic Delmotte, assistent programmering en dramaturgie bij AMUZ in 
Antwerpen, waar hij o.a. meewerkt aan het festival Laus Polyhoniae 

21.30 uur: Afsluitend drankje  

 
 
PRAKTISCH 
 
Datum en plaats 
Woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur. Onthaal vanaf 19 uur 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 

 

Inschrijven 

Schrijf in vóór 13 april 2016 via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

 

De deelnameprijs is 12€. 
Indien u de lezing wenst te combineren met het concert op 27 april, kan u genieten van een voordeling 
tarief en bedraagt de totale prijs 31€. 

U betaalt dit bedrag op rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met 

vermelding van 400/0012/70335 en naam deelnemer(s). 
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