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Brussels Philharmonic
Mahler & Clyne
Brussels Philharmonic: orkest
Stéphane Denève: dirigent
Stefanie Irányi: alt
—
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Anna Clyne (1980)
Within her Arms (2009)
Gustav Mahler (1860-1911)
Adagietto uit Symfonie nr.5 (1901-02)
Abschied uit Das Lied von der Erde
(1908-09)

7X7

‘Een symfonie van Mahler
is als een epische reis. Hij
neemt je mee naar de meest
duizelingwekkende hoogtes
en donkerste dieptes.
Momenten van extatische
exuberantie en intieme
verstilling wisselen elkaar
af, en vormen samen één
grote, adembenemende trip.’
— Alexander Jocqué,
coördinator productie

Deze voorstelling maakt
deel uit van 7x7, de selectie
voorstellingen voor
jongeren van Soundcast,
de jongerenwerkgroep van
het Concertgebouw.
Meer op
concertgebouw.be/7x7
Met Nederlandse boventiteling

Trotse partner
van de 7x7-voorstellingen

ORKESTRAAL

Muziek voor de dood
Dit concert staat in het teken van afscheid
en dood. Het duidelijkst is dat in het lange
lied Der Abschied uit Gustav Mahlers Das
Lied von der Erde. Mahler werkte hieraan in
1908-09 in een van de donkerste periodes
van zijn leven, waarin hij onder meer werd
geconfronteerd met de dood van zijn
vierjarige dochter Maria Anna. Bovendien
kreeg hij in diezelfde periode te horen dat
hij leed aan een chronisch hartfalen, dat
hem niet veel later – in 1911 – ook effectief
het leven zou kosten. Deze tegenslagen
hebben ongetwijfeld een stempel gedrukt
op deze liedercyclus. Mahler was zich zelf
alvast bewust van de tragische, haast
resignerende toon van zijn liedsymfonie.
Aan Bruno Walter, die de première van het
werk dirigeerde, zou hij gezegd hebben:
‘Wat denk je? Is het eigenlijk wel uit te
houden? Zullen de mensen zich niet van
kant maken als ze dit horen?’

uitgesproken wordt. Bijzonder aangrijpend
is de slotwending van het lied, waarin de
muziek als het ware zelf ‘volledig wegsterft’
(‘Gänzlich ersterbend’ staat er in de
partituur). De muziek wordt steeds dunner,
en de tekst stokt op het woord ‘ewig’. Bij
de allerlaatste formulering van dat woord
schrijft Mahler nog een extra vertraging
voor (‘Ritenuto bis zum Schluss’), en
verlaagt hij het dynamisch niveau van pp
(‘pianissimo’ of ‘zeer stil’) naar ppp (‘zo
mogelijk nog stiller’). Bovendien lost het
slotakkoord van het lied niet echt op, zodat
de spanning zich vastzet in de luisteraar.
Ook het Adagietto uit Mahlers Vijfde
symfonie (1901-02) heeft een sterke
doodsconnotatie. Anders dan de
liedcyclus heeft dit stuk nochtans geen
tekst en eigenlijk ook geen uitgesproken
programma waarin de dood aanwezig
zou zijn. Het is eerder een meditatief deel
waarin de strijkers in lange uitgesponnen
lijnen traag door elkaar krioelen, hier
en daar verrijkt met harpklanken.
(Mahler laat de blazers in dit deel van
de in oorsprong vijfdelige symfonie even
achterwege). Vanuit zichzelf verwijst de
muziek niet naar de dood, maar door
haar traag- en uitgesponnenheid en door

De tekst van Der Abschied is een Duitse
vertaling van Chinese gedichten en
bestaat, inhoudelijk gesproken, uit vier
delen. Eerst evoceert de dichter uitvoerig
hoe de aarde op het einde van de dag tot
rust komt (‘Die Welt schläft ein’). In de twee
centrale delen beschrijft de ik-persoon
eerst hoe hij wacht op de komst van een
vriend om afscheid te kunnen nemen (‘Ich
… harre meines Freundes … zum letzten
Lebewohls’), om vervolgens de redenen
voor het afscheid zelf te schilderen (‘Ich
suche Ruhe für mein einsam Herz’). In de
slotverzen volgt een mijmering over de
eeuwige terugkeer van de lente, die schril
afsteekt tegen de eindigheid van de mens.
De vier tekstdelen zijn ook in de muzikale
zetting duidelijk herkenbaar. Heel bijzonder
is hoe het wachten op de vriend wordt
uitvergroot in een uitgebreid instrumentaal
tussenspel. Door het (bij Mahler frequent
voorkomende) treurmarskarakter van
deze gewichtige en trage passage,
hangt de dood al in de lucht nog voor ze

• Mahler schreef Der Abschied
in een heel donkere
periode uit zijn leven.
• Ook Mahlers Adagietto
wordt door zijn traagheid
en lage tonen én doordat
het werk gebruikt werd in
Visconti’s Morte a Venezia
geassocieerd met de dood.
• Anna Clyne schreef Within
her Arms ter nagedachtenis
aan haar overleden moeder.
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— 05 —

03 & 04 OKT 2020

ZA 03 OKT 2020

17.00 & 20.00 Concertzaal

Brussels Philharmonic
‘Is het eigenlijk wel
uit te houden? Zullen
de mensen zich niet
van kant maken als
ze dit horen?’

Abschied, evident aangezien Clyne het
stuk schreef ter nagedachtenis voor haar
in 2008 overleden moeder. Bovendien liet
Clyne zich daarbij inspireren door Oosterse
poëzie, in dit geval van de Vietnamese
monnik Tcho Nhat Hanh. Verwantschappen
met het Adagietto zijn vooral de bezetting
(strijkorkest) en enkele stilistische
overeenkomsten (lange liggende noten,
verschillende partijen die hun eigen lijnen
uitzetten en elkaar vaak doorkruisen,
een overwegend laag register, een traag
verloop, een overheersend dissonant
klankbeeld …). Natuurlijk is de toonspraak
moderner dan die van Mahler, maar
tegelijkertijd weerklinkt in Clynes muziek
ook haar liefde voor de polyfone muziek
van oude Engelse renaissancemeesters
zoals Tomas Tallis of John Dowland
geregeld door. In ieder geval heeft Clynes
werk, net als Mahlers Adagietto, een zeer
groot filmisch potentieel. Afwachten dus
of ook deze muziek via het filmscherm ooit
een groter concertpubliek zal vinden.

03 & 04 OKT 2020

— Gustav Mahler

het feit dat ze vertrekt vanuit de lagere
registers is de associatie snel gemaakt.
Ook de chromatiek – het gebruik van
‘halve tonen’ die voor spanningsvolle
melodieën en wringende harmonieën
zorgen – draagt hiertoe bij. Toch is de
doodsconnotatie vooral te ‘danken’ aan
het feit dat de Italiaanse filmregisseur
Ludovico Visconte aan deze muziek een
belangrijke ‘rol’ toekende in zijn film Morte
a Venezia (1971). Deze film is gebaseerd
op de novelle Tod in Venedig van Thomas
Mann die ongeveer tien jaar na Mahlers
symfonie geschreven werd. De novelle gaat
over het verval van een ouder wordende
man, waarbij de dood eigenlijk een soort
permanente aanwezigheid opeist. Door
deze film is Mahlers Adagietto als het
ware door de dood besmet geraakt. Heel
wat Mahlerliefhebbers hebben Mahler
bovendien ontdekt via Visconti’s film en
zo de connotatie ook meegenomen naar
contexten waarin die oorspronkelijke niet
(expliciet) thuishoorde.

— Pieter Bergé

eerste viool
Nadja Nevolovitsch
Bart Lemmens
Olivia Bergeot
Annelies Broeckhoven
Anton Skakun
Alissa Vaitsner
Gillis Veldeman
Sylvie Bagara
Cristina Constantinescu
Justine Rigutto
Eva Bobrowska
tweede viool
Mari Hagiwara
Eléonore Malaboeuf
Sayoko Mundy
Eline Pauwels
Stefanie Van Backlé
Aline Janeczek
Véronique Burstin
Mireille Kovac
Naoko Ogura
Julien Poli
altviool
Béatrice Derolez
Griet François
Philippe Allard
Hélène Koerver
Agnieszka Kosakowska
Stephan Uelpenich
Phung Ha
Maryna Lepiasevich

contrabas
Jan Buysschaert
Simon Luce
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
fluit
Wouter Van den Eynde
hobo
Maarten Wijnen
Bram Nolf
klarinet
Maura Marinucci
Midori Mori
fagot
Karsten Przybyl
hoorn
Hans van der Zanden
percussie
Gert D‘haese
Titus Franken
harp
Eline Groslot
piano/celesta
Anastasia Goldberg
harmonium
Annelies Focquaert

cello
Kristaps Bergs
Kirsten Andersen
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Elke Wynants
Sophie Jomard

Hoewel honderd jaar later geschreven
sluit Within her arms (2009) van de
Britse componiste Anna Clyne erg
goed aan bij de twee Mahlerwerken.
De doodsconnotatie is hier, zoals in Der
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concertmeester
Otto Derolez

GEWIJZIGD
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Jan Michiels & Inge Spinette
Mahler. Symfonie nr.3
Jan Michiels & Inge Spinette: piano

‘Wat Mahler ons
vertelt, is van een
uitzonderlijke
intensiteit. Pianisten
zijn al gezegend
door een immens
repertoire – maar zelfs
daarin vindt men
haast geen werken
met de allure van
deze symfonie. Een
ware kosmogonie.’

04 OKT 2020

—
Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie nr.3 (1893-1896)
Erste A btheilung
I. Kräftig. Entschieden. (‘Der Sommer
marschiert ein (Bacchuszug)’)
Zweite A btheilung
II. Tempo di Menuetto. (‘Was mir die Blumen
auf der Wiese erzählen’)
III. Comodo. Scherzando. (‘Was mir die
Thiere im Walde erzählen’)
IV. Sehr langsam. Misterioso. (‘Was mir der
Mensch erzählt’)
V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck.
(‘Was mir die Engel erzählen’)
VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden. (‘Was
mir die Liebe erzählt’)
(arr. Josef Venantius von Wöss, 1906)

— Jan Michiels

—

Met de steun van Piano’s Maene

KAMERMUZIEK

— 08 —

BIRDSONG

Een pastorale symfonie?
Juni 1895, het is zomer. Naar jaarlijkse
gewoonte trekt Gustav Mahler, op dat
moment dirigent aan het operahuis van
Hamburg, weg uit de rumoerige stad om
in stilte te componeren. Zijn bestemming?
Een piepklein, afgelegen huisje aan de
oever van de Attersee, met zicht op het
Oostenrijkse Höllengebergte. Tijdens de
zomermaanden van 1895 en 1896 werkt hij
er onafgebroken aan zijn eerstvolgende
grootschalige project: de Derde symfonie.
Net als de twee eerste symfonieën, vertelt
de Derde in zekere mate een achterliggend
verhaal. Die programmatische inhoud zou
hij steeds voor het grote publiek verborgen
houden, maar in zijn vele briefwisselingen
wel toevertrouwen aan intimi.

‘Mahler componeerde
een symfonie die
de natuur in al haar
gedaanten verbeeldt.
Niet enkel pastorale
landschappen of
fluitende vogeltjes,
ook een ontembare
oerkracht die
de verschillende
stadia van leven en
bewustzijn voortstuwt,
tot aan het goddelijke.’

Met titels als ‘Wat het bos me vertelt’ en
‘Wat de koekoek me vertelt’ vat Mahler
het plan op om in elk van de zes delen een
ode te brengen aan de natuur. De Derde
moest zo als opgewekt antwoord op de
gewichtige Tweede dienen. Dit is af te lezen

uit de aanvankelijke titelkeuze voor de
symfonie: Das glückliche Leben. Het eerst
gecomponeerde, vrolijke ‘Blumenstück’,
dat uiteindelijk het tweede deel van de
symfonie zou worden, barst dan ook van
levensvreugde. In de woorden van de
componist: ‘Het is de meest zorgeloze
muziek die ik ooit heb geschreven, zo
zorgeloos als alleen bloemen kunnen zijn.
Ze wiegt en ruist als bloemen op buigzame
stengels in de wind.’

• Mahler schreef de Derde
symfonie vanuit zijn geïsoleerde
‘Komponierhäuschen’ aan de
oever van de Attersee, met
zicht op het Höllengebergte.
• De kolossale Derde leest als één
groot, evolutionair plan, van
de bloemen en de dieren tot de
ontwakende mens, de engelen
en zelfs de goddelijke Liefde.
Volgens Mahler werd ‘de hele
wereld erin weerspiegeld’.
• De Oostenrijkse componist
Josef von Wöss maakte er zijn
levensmissie van om Mahlers
grootschalige orkestrale werken
voor piano te transcriberen.

Aan zijn tafeltje bij het raam ontwerpt
Mahler in 1895 de structuur van zijn
symfonie. Hij componeert losse flarden
muziek en krast herhaaldelijk de volgorde
en titels van de delen uit, waar hij dan weer
nieuwe aantekeningen overheen pent.
Ook de vele schetsen die hij in zijn brieven
aan vrienden voorlegt, doen vermoeden
dat de componist die zomer worstelt met
— 09 —

04 OKT 2020

ZO 04 OKT 2020

11.00 Concertzaal

deel, ‘Was mir die Blumen auf der Wiese
erzählen’. Even lijkt de rust verstoord,
wanneer steeds snellere tempi de muziek
doen tuimelen van het ene motiefje in het
andere, als een wind die speels door de
bloemenvelden ruist, tot de muziek hervalt
in de elegante openingsmelodie. Op het
ritme van de wind wisselen lyriek en speelse
levenslust elkaar voortdurend af.

Tijdens de zomermaanden van 1896
krijgt de Derde symfonie stilaan haar
definitieve vorm. In een brief aan zijn
dierbare vriendin, de violiste Natalie BauerLechner, verklaart Mahler zijn nieuwe
ingeving: ‘Terwijl dit leven groeit van het
ene naar het volgende stadium, neemt
het steeds hoger ontwikkelde vormen
aan: bloemen, dieren, de mens, tot aan
de sfeer van de geesten, de ‘engelen’.’
Mahler componeerde een symfonie die
de natuur in al haar gedaanten verbeeldt.
Niet enkel pastorale landschappen of
fluitende vogeltjes, ook een ontembare
oerkracht die de verschillende stadia van
leven en bewustzijn voortstuwt, tot aan
het goddelijke. De uiteindelijke, zesdelige
structuur bestaat uit twee grote blokken.
Het kolossale openingsdeel vormt alleen al
het eerste blok. Het tweede blok omvat de
vijf overige delen.

In ‘Was mir die Tiere im Walde erzählen’
verwerkt Mahler de muziek van zijn lied
Ablösung im Sommer. De tekst komt uit
Des Knaben Wunderhorn, een bundel van
Duitse volksliedteksten die de componist
levenslang inspireerde. Mahler omschrijft
het scherzo als volgt: ‘het is alsof de
hele natuur smoelen trekt en haar tong
uitsteekt. Maar er schuilt zo’n gruwelijke,
panische humor in dat men eerder
overvallen wordt door ontzetting dan door
gelach.’

Ontdek het verhaal
achter Gustav Mahlers
Symfonie nr.3
Wist je dat Mahler zich elke zomer terugtrok in de bergen om
zich aan het componeren te wijden? En dat hij zo’n hekel had
aan storend lawaai dat hij zowel de Alpendieren in de zomer
als zijn publiek strikte stilteregels oplegde? Kom dit en nog veel
meer te weten in een verhaal vol beelden en geluidsfragmenten
over Gustav Mahler en zijn allesomvattende Derde op
topstukweken.be
27 SEP-04 OKT 2020

04 OKT 2020

de inhoud en de vorm van de Derde. De
idee van een pastorale symfonie maakt
langzaam plaats voor een groter, filosofisch
plan. Even is er zelfs sprake van een
toegevoegd zevende deel, ‘Das himmlische
Leben’, dat uiteindelijk de finale zou worden
van de Vierde.

De vierde, langzame beweging ‘Was mir
der Mensch erzählt’ is een toonzetting
van een gedicht uit Friedrich Nietzsches
boek Also sprach Zarathustra. Vanuit een
absolute stilte doemt in de orkestversie
een mysterieuze, gedragen altstem op met
de woorden ‘O Mensch!’. Na de bloemen
en de dieren is nu de mens aan het woord,
die plots, als ontwakend uit een droom, de
werkelijkheid in al haar pijn en drift ervaart.

Het verpletterende openingsdeel, dat
maar liefst een halfuur duurt, is zelf in
tweeën opgedeeld: ‘Pan erwacht’ en ‘Der
Sommer marschiert ein’. De militaire
mars is een variatie op het protestlied
Wir hatten gebauet ein stattliches Haus,
dat Mahler uit zijn studententijd kende en
waarvan de anarchistische boodschap de
conservatieve concertganger tijdens de
première op de kast joeg. Ontwakend uit
zijn winterslaap kondigt de Griekse god Pan
triomfantelijk de zomer en daarmee het
leven aan. ‘De zomer is de overwinnaar –
alles omarmend dat groeit en bloeit, kruipt
en loopt, denkt en verlangt’, zo beschrijft
Mahler zijn muziek. In de partituur laat de
componist het eerste blok van de symfonie
volgen door ‘eine lange Pause’.

Tijdens de twee laatste delen zoekt de
muziek alsmaar hogere regionen op. In
de originele versie van ‘Was mir die Engel
erzählen’ zet een kinderkoor een vrolijke
imitatie van kerkklokken in, waarna
opnieuw een lied uit Mahlers Des Knaben
Wunderhorn-bundel weerklinkt: Es sungen
drei Engel. Over het verstommende slotdeel,
het adagio ‘Was mir die Liebe erzählt’,
schrijft Mahler aan zijn minnares Anna von
Mildenburg: ‘Ik zou deze beweging haast
‘Wat God me vertelt’ kunnen noemen.
En werkelijk in die zin dat God enkel kan
begrepen worden als liefde.’
— Lalina Goddard

Al dwarrelend zet een elegante melodie
de zorgeloze sfeer neer van het tweede
— 10 —

Vennoten van Cera beleven meer in het Concertgebouw
Als vennoot van Cera geniet je nog meer van wat het Concertgebouw te bieden heeft:

- Je gaat met korting naar een selectie van voorstellingen.
- Je pikt al eens een exclusieve voorstelling mee, enkel voor vennoten.
- Je maakt de Topstukweken mee mogelijk. Met de steun van Cera ontdekt het brede
publiek ‘bucket list material’ zoals Symfonie nr. 3 van Gustav Mahler op een
verrassende manier.
Cera zijn doet goed. Ontdek alles over dat fijne Cera-gevoel op www.cera.coop

Voor het leven in beeld
Het komende seizoen laten we je niet alleen
horen hoe de natuur klinkt of inspireert, maar
we laten je het ook graag zien in verschillende
expo’s en installaties.
15e
EEUW

Meester—
werken die je
eens in je leven
live moet zien

THOMAS
TALLIS

© Randall Casaer

© Peter De Bruyne

27 SEP-04 OKT 2020

13 MEI — 15 MEI 2021
17e
EEUW

Spem in alium
12 MRT — 14 MRT 2021

Tentoonstelling
Aline Héau

De fabelachtige
stad

Aline Héau is een Franse fotograaf
en seizoenskunstenaar van het
Concertgebouw in 2020-2021. Haar foto’s
zijn het resultaat van cyanotypie, een oud,
traditioneel procédé, dat ze toepast op
glas, van oudsher een fotograﬁsch medium.
De bescheiden onderwerpen die tegen de
plaat worden gedrukt, onthullen vervolgens
de schoonheid van hun vorm en laten een
afdruk na in Pruisisch blauw. Elke stap
van het proces, van het verzamelen van
specimens, de fotosensibilisatie van het
glas, tot de afdruk waar het licht doorheen
gaat, draagt bij tot de creatie van dit
subtiele portret van de natuur. Meer op
concertgebouw.be/seizoenskunstenaar

Wetenschappers trekken aan de alarmbel:
de biodiversiteit krimpt aan een steeds
sneller tempo. Onze leefomgeving dreigt de
komende jaren drastisch te veranderen. Hoe
ziet de relatie van de mens tot de natuurlijke
omgeving eruit, nu we steeds meer in een
stedelijke omgeving wonen? Hoe is de
relatie tussen mens en dier in de loop van
een eeuw veranderd? Voor De fabelachtige
stad trekken geluidskunstenaar Ruben
Nachtergaele en schrijver Eva De Groote
de stad in om uitzonderlijke verbindingen
tussen mens en dier vast te leggen in zes
audioportretten. Illustrator Randall Casaer
vangt de magie daarvan in een reeks
bijzondere beelden.
concertgebouw.be/fabels-podcasts

vr 11.09.2020 – zo 15.11.2020

18
EEUW
e

HENRY
PURCELL

Dido and Aeneas

vanaf vr 11 sep 2020

27 SEP — 04 OKT 2020

GUSTAV
MAHLER

19e
EEUW

Symfonie nr.3
Zoals de interactie tussen componist
en muzikanten vaak uitmondt in
magistrale uitvoeringen, zo vinden
ook Cera en het Concertgebouw
elkaar in een harmonieuze
samenwerking die onze vennoten laat
proeven van de rijkdom van klassiek.

11 FEB — 14 FEB 2021
20e
EEUW

La mer

— Franky Depickere, CEO Cera

In samenwerking met

— 12 —

CLAUDE
DEBUSSY

topstukweken.be
— 13 —

Brussels Philharmonic (BE) werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder
de vleugels van de openbare omroep
en staat bekend als een modern en
flexibel orkest. Het richt zich vooral
op 20e-eeuwse muziek, maar draagt
ook het romantische repertoire, de
hedendaagse muziek en filmmuziek een
warm hart toe. Op internationaal vlak
heeft Brussels Philharmonic een eigen
plaats veroverd, met vaste afspraken in de
grote Europese hoofdsteden en tournees
in onder andere Japan en de Verenigde
Staten. Dankzij samenwerkingen met
diverse gastdirigenten ontwikkelt het
orkest voortdurend nieuwe manieren
van concerteren en kunnen andere
muziekgenres en kunstdisciplines verkend
worden. De uiteenlopende cd-reeksen
van Brussels Philharmonic (Deutsche
Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Klara,
Film Fest Gent, Brussels Philharmonic
Recordings) krijgen internationale
bijval en zijn onderscheiden met vele
prijzen, waaronder een ECHO Klassik,
Ceciliaprijs, Choc de Classica de l’année
en Diapason d’Or de l’année. Brussels
Philharmonic is een instelling van de
Vlaamse Gemeenschap. In 2020 nam het
orkest onder leiding van Stéphane Denève
het album Voice of Hope op met celliste
Camille Thomas.

Na zijn studie orkestdirectie aan het
Conservatorium van Parijs begon
Stéphane Denève (FR) zijn carrière als
assistent bij Sir Georg Solti, Seiji Ozawa en
Georges Prêtre bij het Orchestre de Paris
en de Opéra National de Paris. Zijn grote
liefde voor de stem bracht hem naar de
Deutsche Oper am Rhein, waar hij vaste
dirigent was van 1997 tot 2001. Ook zijn
symfonische carrière nam een hoge vlucht.
Het lijstje met Denèves samenwerkingen
met internationaal gerenommeerde
orkesten oogt dan ook indrukwekkend.
Sinds 2015 is Denève muziekdirecteur
van Brussels Philharmonic. Tegelijk
vervult hij diezelfde functie bij het Radio
Sinfonieorchester Stuttgart en is hij
vaste gastdirigent bij het Philadelphia
Orchestra. Al tweemaal won Stéphane
Denève de prestigieuze ‘Diapason d’Or de
l’année’. In 2012 stond hij op de shortlist
voor ‘Gramophone’s Artist of the Year’,
en in 2013 werd hij bekroond tijdens de
International Classical Music Awards.

De Duitse mezzosopraan Stefanie
Iranyi (DE) studeerde aan de
Musikhochschule van München en was
prijswinnares van verschillende wedstrijden.
In 2006, toen ze nog studeerde, maakte ze
haar debuut aan het operahuis van Turino
in Italië. Daarna volgden uitvoeringen in de
operahuizen van Palermo, Napels, Parma
en Venetië, waar ze te horen was in opera’s
van Vivaldi, Mozart, Verdi en Wagner.
Dankzij haar brede repertoirekennis is ze
een graag geziene gaste op internationale
podia als het Wiener Konzerthaus, de
Herkulessaal en de Philharmonie in
München, Suntory Hall in Tokio en het
Théâtre des Champs-Elysées in Parijs. Het
Duitse kunstlied neemt een speciale plaats
in haar repertoire in. Ze gaf recitals op
diverse festivals in Oostenrijk en Duitsland,
en op de ‘Schubertiades’ in Barcelona en
Vilabertran en in Perth.
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Jan Michiels (BE) werd in 1991 laureaat
van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Hij treedt regelmatig op als solist of
in kamermuziekverband in diverse
muziekcentra in Europa en Azië. Zijn
repertoire reikt van Bach tot vandaag.
Hij maakte cd’s met werk van onder meer
Brahms, Debussy, Bartók en Goeyvaerts,
en in 2005 nam hij voor Eufoda het
integrale pianowerk op van Schönberg,
Berg en Webern. In 2011 behaalde hij zijn
doctoraat in de kunsten aan de VUB.
Uitgangspunt voor zijn dissertatie was de
opera Prometeo. Tragedia dell’ascolto van
de Italiaanse componist Luigi Nono. Hij
doceert piano aan het Conservatorium van
Brussel.

BIOGR AFIEËN

BIOGR AFIEËN

Biografieën

Inge Spinette (BE) studeerde piano aan
het Koninklijk Conservatorium Brussel
en behaalde ook nog een postgraduaat
Lied-Melodie en opera aan de Guildhall
School of Music and Drama. In De Munt
is ze sinds 1992 Lied-interpreet en
operacoach. Ze gaf reeds talloze recitals
met gerenommeerde zangers zoals
Thomas Blondelle, Lore Binon en Eva Zaïcik
op podia in België, Nederland en Frankrijk,
waaronder Le Théâtre du Châtelet, Bozar
en het Concertgebouw Amsterdam. Ze
wordt gelauwerd omwille van haar subtiel
en intelligent kleurenspel, waarbij ze de
schakeringen van uitgepuurde emotie
volledig beheerst. Ze heeft ook diverse
albums met vocaal werk en piano op
haar naam staan, vaak in duo met Jan
Michiels. Ze doceert Lied aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel.
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11.00 & 14.00 Concertzaal

Salon Libeer

Jos van Immerseel

Britten. Cellorepertoire

Beethovens klavieren #1 & #2

Libeer en Julien-Laferrière, twee
sterkhouders van de jongste generatie
muzikanten, vinden elkaar in de
muziek van Benjamin Britten. Met
diens cellosonate en -suites zal JulienLaferrière, winnaar van de Koningin
Elisabethwedstrijd voor cello in 2017,
ongetwijfeld opnieuw weten te bekoren.

‘Het is mijn devies op een goed instrument
te spelen of helemaal niet,’ aldus
Beethoven in 1810. En dus wierp Jos van
Immerseel, die dit jaar zijn 75e verjaardag
viert, een kritisch oog op de klavierwerken:
welk werk ontstond wanneer op welk
klavier?

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

— 016 —

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ‘t Zand 34, Brugge
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