za 05 feb &
zo 06 feb 2022

Het festival van de traagheid

Hoe trager
de ervaring,
hoe intenser
de herinnering

Drie tips
voor de ultieme
SLOW(36h)-beleving

1. 2. 3.
Kies

Beleef meer

Geef jezelf
de tijd

Tijdens het
SLOW(36h)-festival
is het voor één keer
niet de bedoeling
om zoveel mogelijk
concerten en
evenementen bij
te wonen. Stippel
je eigen parcours
uit of laat je leiden
door een van onze
thematische lijnen.

Tijdens de eerste
editie van SLOW(36h)
in 2014, vereeuwigde
letterkapper Maud
Bekaert het credo
Hoe trager de
ervaring, hoe intenser
de herinnering in
het gebouw in steen.
Neem de tijd om
ook de sfeer in het
Concertgebouw
helemaal in je
op te nemen. Ga
even kijken hoe
boeddhistische
monniken korrel
per korrel een
zandmandala
samenstellen.

Geef jezelf de tijd om
alles te halen uit een
langgerekt concert
of een verstilde
performance. Niet
zelden onthult een
slow project pas zijn
boodschap en zijn
kracht wanneer je
volhoudt. Pas dan
vertraagt de tijd tot
een ervaring die je
nooit vergeet.
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ZA 05 & ZO 06 FEB 2022

SLOW(36h)
Van zaterdagmorgen tot zondagavond
vertragen met kunst

Tijdens de derde editie van
dit kunstenfestival van de
traagheid geven we je 36 uur
tijd om stil te staan, in een
maatschappij die al te vaak
de vlucht vooruit neemt.
Geïnspireerd door oude en
andere culturen ervaren we
tijd als ‘duur’ en genieten
we maximaal van minimale
middelen.

Kamermuziekzaal, tot verstilde
performances in Brugse
kerken en kapellen. Een
blikvanger wordt ongetwijfeld
de verfijnde zandmandala die
vier boeddhistische monniken
gedurende het weekend korrel
per korrel samenstellen. Volg je
intuïtie, en vergeet je klok!

Van zenmuziek in een
installatie van Lawrence
Malstaf in de Concertzaal,
over trance met Gnawamuziek
en Indische dhrupad in de

In samenwerking met Europalia,
Avansa, Entrepot, het Tibetaans
Instituut, B.E.E.N., Musica, Pelliculot,
Art Cinema OFFoff, ACT2 &
A-International Gallery

—

Festivalpas
Stel zelf je SLOW(36h)-programma
samen met een voordelige SLOW
Festivalpas (€ 90 of € 46 (-26 jaar)).
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SLOW(36h)

14.00 & 16.00 Kamermuziekzaal
tickets € 19 (inclusief David Martijn &
Bart Stolle & Bergensbanen)

ZA 05 FEB 2022

Het Interstedelijk
Harmoniumverbond
Balg & riet

Glen Steenkiste, Brecht Ameel,
David Edren & Steve Marreyt:
Indiaas harmonium

Maximalisme door
minimalisme op Indiase
harmoniums
Vier muzikanten omarmen de
schoonheid van het harmonium.
Doorheen langgerekte
composities waarin textuur
en klankkleur centraal staan,
reflecteert dit verbond over hoe
de mens tijd ervaart. Intens,
meditatief, diep en dromerig.

OUT OF THE BOX
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TR ANCE

Bedwelmend en bezwerend: de
muziek tijdens SLOW(36h) dompelt
je onder in een heerlijke trance.

© Joeri Thiry

TR ANCE

TRANCE

15.00 & 17.00 Concertzaal scène
tickets € 19 (inclusief Bergensbanen &
Het Interstedelijk Harmoniumverbond)

ZA 05 FEB 2022

David Martijn &
Bart Stolle

20.00 Kamermuziekzaal
tickets € 24 / € 7 (7x7 jongerenactie)

ZA 05 FEB 2022

Hathor Consort &
Uday Bhawalkar

TR ANCE

Dhrupad Fantasy

TR ANCE

Suburb

David Martijn: synthesizers
Bart Stolle: video

Goose-muzikant
goes minimal
Een banale voorstad, drie
jaar lang geobserveerd door
Bart Stolle, resulteerde in
een film van 38 minuten. Met
enkele legendarische analoge
synthesizers uit de jaren 1970
speelt Goose-muzikant David
Martijn live een dreunend
klanktapijt. Zet je schrap voor
een bedwelmende minimale trip.

Raga’s van schemering
tot dageraad

Uday Bhawalkar: dhrupad-zang
Pratap Awad: pakhawaj

Dhrupad, een van de oudste
en puurste genres binnen de
Noord-Indiase klassieke muziek,
verwierf in de 16e eeuw aan de
mogolhoven in Rajasthan een
hoog aanzien. Op hetzelfde
moment bloeide aan het
Engelse hof de verfijnde fantasy.
Een ontmoeting tussen twee
mythische stijlen.

Hathor Consort:
Anne Freitag: renaissance-traverso
Liam Fennelly & Thomas Baeté:
viola da gamba
Romina Lischka: viola da gamba,
dhrupad-zang & leiding

OUT OF THE BOX
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WERELDMUZIEK
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KAMERMUZIEK

11.00 Kamermuziekzaal
tickets € 19

— Jeroen Vanacker, artistiek directeur
Concertgebouw

Aya Suzuki
Johnson. Nine Bells

Aya Suzuki: percussie

Amerikaanse cultcomponist
bezweert met negen klokken

—

In Nine Bells beweegt Aya
Suzuki zich als een Japanse
butoh-danser langs negen
metalen klokken. De
Amerikaanse componist Tom
Johnson schreef niet alleen
de noten neer, maar ook de
te volgen paden doorheen
het instrument. Resultaat is
een bezwerend en repetitief
ritueel voor oog en oor.

Tom Johnson (1939)
Nine Bells

OUT OF THE BOX
TALENT TELT
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TR ANCE

‘Traagheid is het inspirerende
vertrekpunt voor intense
ervaringen tijdens SLOW(36h),
dat je van fluisterklanken
naar trance leidt, en van een
eeuwenoude abdij naar de
scène van het Concertgebouw,
waar je bij een kunstwerk van
Lawrence Malstaf terechtkomt.
Dit kunstenfestival ruilt
veelheid en snelheid in voor
de kracht van het minimale en
het duurzame. Less is more als
adagium voor kunst én leven:
levenskunst.’

© Takuya Isomur

TR ANCE

ZO 06 FEB 2022
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KAMERMUZIEK

ZO 06 FEB 2022

Gnawa

19.30 Kamermuziekzaal
tickets € 24

SLOW(36h)

Vanaf 18.30 Marokkaans buffet &
muntthee € 15 (vooraf reserveren via
tickets@concertgebouw.be)

Mâalem Driss Filali & mâalem Hicham Bilali

TR ANCE

Ban de klok en laat je voor één keer
inhalen door de tijd.

Eeuwenoude rituele
Afrikaanse trancemuziek
De nacht valt. De mâalem
(gnawameester) leidt een
bezwerende ceremonie, op
het ritme van onafgebroken
handgeklap en de diepe klank
van de guembri (basluit).
De aanhoudende voor- en
nazangen van de Afrikaanse
Gnawa wekken een trance of
een helende catharsis op, ook
bij de toehoorders.

Mâalem Driss Filali & mâalem Hicham
Bilali: muzikale leiding
NN: ensemble
Luc Mishalle: artistiek advies
productie: ACT2
In samenwerking met Met-X

OUT OF THE BOX
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WERELDMUZIEK
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Uitgesponnen

UITGESPONNEN

20.00 Cinema Lumière
tickets lumiere-brugge.be

DO 03 FEB 2022

08.00-20.00 Station Brugge
Gratis

ZA 05 FEB 2022
CREATIEOPDRACHT
WERELDPREMIÈRE

Nightfall

Today At The Station

© Thomas Poravas

James Benning: regie

Van zonsondergang
tot de nacht valt

Met inleiding door Ruben Demasure

Nightfall brengt de
zonsondergang in de Sierra
Nevada in beeld, vanaf de
late namiddag als de zon zakt
tot de complete duisternis.
Pure en radicale slow
cinema die ons laat kijken
naar iets vanzelfsprekends
dat ons zo vaak ontgaat en
ons laat nadenken over de
ongrijpbaarheid van tijd.

In samenwerking met Pelliculot &
Art Cinema OFFoff

Locatie-performance
in het Brugse station

Maria Hassabi: artistieke leiding
Studenten P.A.R.T.S.: performance

De choreografische praktijk van
Maria Hassabi is gericht op de
relatie van het lichaam tot het
stilstaande beeld, gedefinieerd
door fixatie, vertraging en
esthetische precisie. Haar
werken putten hun kracht uit de
spanning tussen het menselijk
subject en het artistieke object,
de danser als performer en als
fysieke entiteit.

In opdracht van Europalia,
P.A.R.T.S. & Concertgebouw Brugge

FILM

– 12 –

DANS
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PERFORMANCE

Uitgesponnen

Maria Hassabi / P.A.R.T.S.

Uitgesponnen

James Benning

11.00 A-International Gallery
(doorlopend)
Gratis

ZA 05 FEB 2022

Liam Byrne

— Maria Hassabi, choreografe

– 14 –

Liam Byrne: viola da gamba

Sarabande op repeat
sleurt je mee op een
onwezenlijke trip

—
Sarabande van
Sieur de Sainte-Colombe
(ca.1640-1700)

Wat gebeurt er als muziek haast
een fysiek kunstobject wordt?
Liam Byrne knaagt graag aan
de verhouding tussen uitvoerder,
luisteraar en ruimte en duikt met
niets dan een sarabande van de
mysterieuze Sainte-Colombe
het ongewisse in. Nog eens. En
nog eens. Uren achter elkaar.
Hypnotiserend en voelbaar tot in
het diepste van je ziel.

In samenwerking met
A-International Gallery

KAMERMUZIEK

– 15 –

Uitgesponnen

‘Met respect voor de dagelijkse
stroom aan bezoekers die
een station gewoonlijk te
verwerken krijgt, creëert
een grote groep dansers
formaties die lijken op een
gepauzeerde time-lapse.
Ze nodigen ons uit om een
glimp op te vangen van een
schijnbaar vaststaand beeld.’

© Tom Roelofs

Uitgesponnen

Klank als kunst

13.00 Studio 1
tickets € 19 (inclusief David Martijn
& Bart Stolle & Het Interstedelijk
Harmoniumverbond)

ZA 05 FEB 2022
CREATIEOPDRACHT

Bergensbanen

doorlopend Concertzaal
Gratis met een ticket binnen SLOW
(anders € 9)

ZA 05 & ZO 06 FEB 2022

Zandmandala

Uitgesponnen

MIRY Ensemble GAME (Ghent
Advanced Master Ensemble):
ensemble
Tom De Cock & Joris Blanckaert:
muzikale leiding

Noorse slow televisie
op nieuwe muziek
Stap aan boord van de trein van
Oslo naar Bergen voor een trip
van meer dan zeven uur. Volgens
Lonely Planet de mooiste treinrit
ter wereld. Ter gelegenheid
van de 100e verjaardag van
deze spoorlijn zond de Noorse
publieke omroep deze treinreis
uit. Meer dan een miljoen Noren
keken mee. Joris Blanckaert
schreef de passende muziek bij
deze unieke tocht.

—
Joris Blanckaert (1976)
Creatie (in opdracht van
Concertgebouw Brugge &
Europalia)
In samenwerking met Europalia &
KASK

De kunst van het geduld

In samenwerking met het
Tibetaans Instituut

Met uiterste precisie en
concentratie vormen monniken
dagenlang met gekleurde
zandkorreltjes via een metalen
buisje een mandala, een
symbolische weergave van een
zuivere wereld. Ervaar dit unieke
maakproces, hoor het tikken,
het reciteren van mantra’s en
glijd weg in een andere wereld.

Sherpa Lakpa Tsering, Sherpa
Tenzi, Dorje Rinchen & Lama Zeupa:
mandala

OUT OF THE BOX
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OUT OF THE BOX
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Uitgesponnen

Boeddhistische monniken

© Lebak Photography

Joris Blanckaert & GAME

19.00 Concertzaal
tickets € 24

Concertgebouw
Gratis met een ticket binnen SLOW
(anders € 9)

ZA 05 & ZO 06 FEB 2022

BELGISCHE PREMIÈRE

Asko|Schönberg

Soundcast
Gestaag

© Andrys Stienstra

Uitgesponnen

A Dust in Time

Asko|Schönberg:
Joseph Puglia & Marijke van Kooten:
viool
Liesbeth Steffens: altviool
Sebastiaan van Halsema: cello

Muzikale mandala als
boodschap van hoop
Geïnspireerd door de kleurrijke
Tibetaanse zandmandala’s en
bevangen door de pandemie
schreef de Amerikaans-Chinese
Huang Ruo een muzikale
meditatie als teken van
genezing en hoop. Vanuit het
niets doemen muzikale flarden
op die geleidelijk verworden tot
een warm deken en uiteindelijk
weer oplossen, net als de
mandala van de monniken.

Tibetaanse monniken: mandala
—
Huang Ruo (1976)
A Dust in Time (2020)

OUT OF THE BOX
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KAMERMUZIEK

Een ode aan de traagheid
van het lezen

Soundcast is het jongerenplatform
van Concertgebouw Brugge

concertgebouw.be/jongeren

Speciaal voor SLOW werkt
onze jonge klankbord- en
reportersploeg Soundcast aan
een project rond traag, gestaag
lezen. Of hoe een poëtisch
manifest via beeld, beweging
en klank een nieuw, intrigerend
leven gaat leiden. Oog glijdt
over klinkers die klanken
spreken tegen. Tong die botst
op tand en kaak. Keel wat galmt
terwijl woord het ander volgt.

OUT OF THE BOX
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Uitgesponnen

ZO 06 FEB 2022

SLOW(36h)

11.00 Concertzaal scène
tickets € 19

ZA 05 FEB 2022
WERELDPREMIÈRE

Keiko Shichijo

Concerten op de grens
tussen geluid en stilte.

Keiko Shichijo: pianoforte

… als stilte oorverdovend
wordt …

—

Stilte-componist Jürg Frey
gaat op zoek naar de stilte
in de klank, naar muziek die
slechts gevoel wil zijn, geur,
kleur, licht en schaduw. Die
geconcentreerde en zachte
klankweefsels spint Keiko
Shichijo met haar pianoforte.

Jürg Frey (1953)
Les signes passagers
(2021)

KLAVIER
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FLUISTERMUZIEK

FLUISTERMUZIEK

© Michel Marang

FLUISTERMUZIEK

Jürg Frey

20.00 Concertzaal scène
tickets € 24

ZA 05 FEB 2022

Tijdens de concerten van Keiko
Shichijo, Taurus Quartet of Organo

ZA 05 & ZO 06 FEB 2022

tickets Gratis met ticket voor Keiko
Shichijo, Taurus Quartet of Organo

Taurus Quartet

Boreas

© Lawrence Malstaf

Adembenemende
stiltemuziek voor
strijkkwartet
Taurus Quartet zocht naar
kwartetmuziek die de ziel
streelt, diep in het gemoed
snijdt en tergend langzaam
wankele waarheden blootlegt.
En die vonden ze bij Beethoven,
Webern en in arrangementen
van de Vlaamse polyfonist
de Machaut. De grens met
stilte is nabij, de fluisterende
schoonheid overvalt.

Taurus Quartet:
Wietse Beels & Liesbeth Baelus: viool
Vincent Hepp: altviool
Martijn Vink: cello
—
Selectie trage delen uit kwartetten
van Ludwig van Beethoven (ca.17701827), Guillaume de Machaut
(ca.1300-1377), György Kurtág (1929),
Giacinto Scelsi (1905-1988) & Anton
Webern (1883-1945)

Traagheid verbeeld in
poëtische installatie

productie: LOD muziektheater
coproductie: Concertgebouw Brugge

In Boreas van Lawrence Malstaf
zie je een installatie met 64
lange stokken die extreem traag
bewegen. Zo transformeert
de ruimte continu, van een
geometrisch rooster naar
een onvoorspelbaar veld
reusachtige grassprietjes.
Tussen orde en chaos, in een
nooit ophoudende cyclische
beweging.

In samenwerking met
Tallieu Art Office

KAMERMUZIEK
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BEELDENDE KUNST
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FLUISTERMUZIEK

Lawrence Malstaf

FLUISTERMUZIEK

Sehr Langsam

ZO 06 FEB 2022

16.30 Concertzaal scène
tickets € 19

WERELDPREMIÈRE
CREATIEOPDRACHT

FLUISTERMUZIEK

Tussen stilte en muziek

Seizoenscomponist in
dialoog met basklarinetten
Vanuit stilte en geluid,
compositie en improvisatie
ontstaat muziek bij het
ensemble Organo. De stem
van seizoenscomponist Aurélie
Nyirabikali Lierman weeft zich
tussen de twee basklarinetten,
haakt zich eraan vast of glijdt
ervan af, maar samen vervellen
ze van ruw tot zijdezacht.

Organo:
Aurélie Nyirabikali Lierman: stem
Riccardo Marogna & Ábel Fazekas:
basklarinet
—
Aurélie Nyirabikali Lierman (ca.1980),
Riccardo Marogna & Ábel Fazekas
Organo

‘Ik maak een nieuw
werk voor het ensemble
Organo, geïnspireerd op
de Ishango-beentjes. Deze
kleine bavianenbotjes met
inkervingen zijn het oudste
bewijs van wiskundig denken.
Ze werden gevonden in
Oost-Congo, ongeveer 300 km
van mijn geboorteplek.’
— Aurélie Nyirabikali Lierman

Aurélie Nyirabikali Lierman
Ishango (in opdracht van
Concertgebouw Brugge)

KAMERMUZIEK
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FLUISTERMUZIEK

Organo

SLOW(36h)

ZO 06 FEB 2022
Brugse binnenstad

tickets € 28 (ticket geldig voor
alle voorstellingen op p.28-31 in de
Blindekenskapel, Kapucijnenkerk,
Sint-Godelieveabdij en Belfort)

Continuüm

De SLOW-beleving krijgt een extra
bijzonder randje op deze unieke plekken
waar een eeuw amper een zucht lijkt.

Verlies de tijd in de historische
Brugse binnenstad
Tegen een prachtige en haast
tijdloze achtergrond van
Brugs werelderfgoed gaan
artiesten, componisten en een
filosoof met elkaar in dialoog.
Kloktijd is van geen tel in dit
universum van ACT2, waarin
de wegen van hedendaagse
Wandelweiser-componisten
Eva-Maria Houben en Antoine
Beuger, de in 2014 overleden
Amerikaanse performancecomponist Robert Ashley of de

– 26 –

17e-eeuwse Nederlandse filosoof
Baruch Spinoza kruisen. Musici
als Jurgen De bruyn, Adriaan
Severins, Luciana Elizondo en
Guy Vandromme zijn je gids
in een bijzondere wereld van
langzaam voortschrijdende
muzikale veranderingen.
Maak je op voor een ervaring
als Brugge zelf: (schijnbaar)
boven alle tijd verheven.
Guy Vandromme & Bert Schreurs:
curatoren ACT2
In samenwerking met
Made in Brussels
– 27 –

Eeuwenoude locaties

EEUWENOUDE
LOCATIES

© Robert Ashley

Eeuwenoude locaties

ACT2

Vanaf de metten (6.00) tot de
vespers (18.00)

ZO 06 FEB 2022

Kapucijnenkerk

Eeuwenoude locaties

Eeuwenoude locaties

Blindekenskapel

07.00-18.00

ZO 06 FEB 2022

In de kapel, lang onderdak voor
reizigers, daklozen en blinden,
speelt Eva-Maria Houben
verschillende premières van
eigen werk op het historisch
orgel uit circa 1735 volgens
het tempo van het officie, te
beginnen met de metten om 6
uur ’s ochtends en te eindigen
met de vespers om 18 uur.

Eva-Maria Houben (1955)
abhanden – selectie méditations sur
l’orgue 1-6 (wereldpremière)
Eva-Maria Houben: orgel
productie: ACT2
met steun van Wandelweiser

Centrale gast en componist
Eva-Maria Houben,
de boventonen van de
Kapucijnenkerk, choreografe
Isabella Soupart, de
stiltemuziek van Wandelweiser
en pianist Guy Vandromme
duiken vanaf 7 uur elk uur onder
in een nieuwe performance.
Maja Jantar: sound design & beeld
Adriaan Severins: sound design
Luciana Elizondo: viola da gamba
Tom Hannes: stem
Isabella Soupart: choreografie
Johanna Willig-Rosenstein: dans

– 28 –

Fouad Nafili: dans
Ellie Bryce: techniek
Guy Vandromme: klavier
Met wereldpremières van Eva-Maria
Houben, Bruno Duplant, Kory Reeder
& Antoine Beuger
• Timemonochromes N 51°12’32.112
O 3° 13’27.263 (muziek)
• Stretch - Timemonochromes
(dans & muziek)
• Reading Spinoza - Michael Pisaro
(literatuur & muziek)
productie: ACT2
met steun van Wandelweiser &
Made in Brussels
– 29 –

13.00

ZO 06 FEB 2022

ZO 06 FEB 2022
11.00 (en via streaming op
Concertgebouw.be)

Wim Berteloot: beiaard

‘Muziek kan
bestaan tussen
verschijnen en
verdwijnen,
tussen klank
en stilte, als een
‘bijna niets’.’

In de abdij, die sinds kort na
400 jaar beslotenheid publiek
toegankelijk is, kan je terecht
voor een ‘continue’ sonore
cartografische rondgang waar
tv-opera’s en nieuwe installaties
van Adriaan Severins en Maja
Jantar in relatie treden
met de ziel van deze
bijzondere plek.

Robert Ashley
Perfect Lives (Private Parts)
In dialogue with 4’33”, John Cage
met werk van Adriaan Severins, Maja
Jantar, Guy Vandromme & Bruno
Duplant

Eva-Maria Houben (1955)
Méditations sur le piano 8
(beiaard) (wereldpremière)

— Eva-Maria Houben,
componist

productie: ACT2
met steun van Wandelweiser

Basso Ostinato, Jurgen De bruyn
(luit) in dialoog met Eva-Maria
Houben, Bruno Duplant, Maja Jantar,
Adriaan Severins, Luciana Elizondo,
Tom Hannes, Isabella Soupart & Guy
Vandromme
productie: ACT2
met steun van Wandelweiser &
Made in Brussels
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Eeuwenoude locaties

Belfort

Eeuwenoude locaties

Sint-Godelieveabdij

SLOW(36h)

Locatie te bepalen
Gratis

ZA 05 & ZO 06 FEB 2022

Young Curators

actief vertragen

ACTIEF
VERTRAGEN

© Lucas Denuwelaere

Eeuwenoude locaties

As slow as possible

Neem ook de tijd om zélf actief te verstillen,
weg van de rush van elke dag.

Dries Jansen & Elke Desutter:
begeleiding & coaching

Jongeren laten hun
creativiteit los op het
fenomeen tijd
Jongeren tussen 16 en 18 jaar
houden halt bij de maatschappij
die aan een razend tempo
voorbijraast. Een bootcamp en
een reeks workshops dompelen
de bende onder in een bad van
beeld, beweging en muziek,
uiteindelijk bekroond door een
toonmoment.

In samenwerking met Het Entrepot
& Musica, Impulscentrum voor Muziek

OUT OF THE BOX
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TALENT TELT

20.00 Kamermuziekzaal
tickets € 9

10.00 Concertzaal
tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW (anders € 9)

Woorden op het
ritme van het zand

Op reis door Europa
Lezing door Marli Huijer

Een filosofische blik op
nieuwe tijdsbeleving
op het spoor
Was de trein vroeger een symbool
van ongeëvenaarde snelheid en
efficiëntie, dan beschouwen we
het vervoersmiddel nu eerder
als een trage en bewuste vorm
van reizen. Het toont hoe onze
tijdsbeleving is veranderd.
Europalia en Concertgebouw
Brugge vroegen aan de
Nederlandse filosofe Marli Huijer,
hoogleraar publieksfilosofie

aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, om na te denken
over tijd in de context van reizen.
Na haar voordracht gaat ze in
gesprek met het publiek.
Marli Huijer: spreker
NN: moderator
In samenwerking met Europalia
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LEZING & DEBAT

Onze seizoensdenker
laat zich inspireren
door boeddhistische
zandmandala
Zandkorreltje voor zandkorreltje
creëren boeddhistische
monniken een zandmandala op
het podium van de Concertzaal.
Woord voor woord pent David
Van Reybrouck op zijn beurt
gedichten, gevoed door de nietaflatende ijver en concentratie
van de monniken. Op
zondagvoormiddag doorbreekt

de seizoensdenker even de stilte
en reciteert hij zijn nieuwbakken
poëzie. Reflectief en repetitief,
op het ritme van het vallende
zand.
David Van Reybrouck:
tekst & voordracht

LEZING EN DEBAT
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actief vertragen

David Van Reybrouck

© Dingena Mol

actief vertragen

ZO 06 FEB 2022

© Lenny Oosterwijk

VR 04 FEB 2022

ZA 05 & ZO 06 FEB 2022
CREATIEOPDRACHT

Doorlopend Concertgebouw
(toonmoment za 05 feb / 19.30)
Gratis met ticket binnen SLOW (anders € 9)

Tom De Cock, Ruben Martinez
Orio & Julia Emmery

Toegewijde tijd

actief vertragen

Workshop meditatie

actief vertragen

Objects perdus de monsieur Trouvé

14.00-16.00 Sint-Godelieveabdij
tickets www.avansa-brugge.be

ZA 05 FEB 2022

Bouwen en spelen
op een interactieve
percussie-installatie

Hou je gebroken pollepel bij
en misschien speelt hij wel een
hoofdrol.

Muzikanten bouwen een nieuw
instrument met houtresten,
kapot keukengerei en andere
objets trouvés. Ervaar zelf
de mogelijkheden van dit
Frankenstein-instrument in
de open partituur van Julia
Emmery. Vervolgens wagen
professionele muzikanten een
poging.

Tom De Cock, Ruben Martinez Orio &
Julia Emmery: muzikanten
—
Julia Emmery (1989)
Creatie (in opdracht van
Concertgebouw Brugge)

OUT OF THE BOX
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Het altijd frisse nu
Meditatie is net als het luisteren
naar muziek een vorm van
toegewijde tijd. Een toewending
naar schoonheid en diepte. Het
is stoppen, stil en ontvankelijk
zijn. Trees Dewever, leraar
Zijnsoriëntatie, laat je bewegend
en zittend mediteren.

Trees Dewever: docent
—
In samenwerking met Avansa

KAMERMUZIEK

WORKSHOP
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16.30-18.30 Forum 6
tickets www.avansa-brugge.be

ZA 05 FEB 2022

Opgaan in het hier en nu

‘Alles in het universum
ontstaat, bestaat en
vergaat. Dit is de ultieme
realiteit.’
— Lama Zeupa, spiritueel directeur van
het Tibetaans Instituut

actief vertragen

actief vertragen

Workshop mandala’s tekenen

Philippe Waldack: docent
—
In samenwerking met Avansa

Verlies je in een
rustgevend lijnenspel
Tekenen en kleuren, iets voor
kinderen? Allesbehalve. Al jaren
is het tekenen van mandala’s
razend populair bij volwassenen.
Begrijpelijk. De opperste
concentratie die je ervoor nodig
hebt, helpt je om volledig op
te gaan in je eigen creatie en
brengt rust en verrassend veel
voldoening.

WORKSHOP
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Slow food in het
Concertgebouwcafé
Het Concertgebouwcafé werkt sowieso met seizoensgebonden
en ecologisch verantwoorde gerechten. Voor SLOW(36h) zet
het café hier extra op in en past het zijn menukaart aan met
gerechten waar de tijd voor genomen wordt.

food

soundcast

Reserveren kan op 050 47 69 81

© Tim Theo Deceuninck

Soundcast, de jonge
reportersploeg van het
Concertgebouw
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Breng een bezoekje aan de reportagetafel van Soundcast in de
Inkomhal. De jongerengroep van het Concertgebouw verslaat het
hele festival, 36 uur lang, met interviews, foto’s, filmpjes …
Volg het allemaal live op Facebook, Instagram en op de
Soundcast-blog op concertgebouw.be
– 41 –

zo 13 feb —
zo 27 feb 2022

The sound of cobblestones
— Videopodcastwandeling

Feest mee! Met huisartiesten Vox Luminis en
Anima Eterna Brugge in Haydns Jahreszeiten, een
wereldpremière van huisartiest Rosas, een kinderboek
en nieuwe videokunst van David Claerbout.
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Sinds 2017 werkt het trio
DUOBAAN XL aan The sound
of. Daarin gaan beeldend
kunstenaar Anneleen De
Causmaecker, accordeoniste
Barbara Ardenois en schrijver
Marieke De Maré op zoek naar
hoe de wereld in elkaar zit,
hoe ze groeit en hoe mensen
erin leven. Ze capteren
het geheugen van steden,
verklanken kleine verhaaltjes
achter dagelijkse objecten of
tekens, of geven een absurde
draai aan de werkelijkheid.
DUOBAAN XL creëerde een
wandeling in het historische

Brugge en aan de hand van
filmpjes, audiofragmenten en
tekstmateriaal onthult het trio
een laagje van de stad waaraan
je normaal voorbij loopt.
The sound of cobblestones
is een project in opdracht
van Concertgebouw Brugge,
in samenwerking met KAAP
en ChampdAction
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9 13.03
2022
Mediatheek

festival
kortrijk

Opende je al onze schatkist boordevol opnames, publicaties,
concertvideo's, afspeellijsten en interactieve verhalen? Uren
lees-, kijk- en luisterplezier gegarandeerd. Ontdek het zelf op
concertgebouw.be/mediatheek

Benjamin Glorieux - Brussels Philharmonic
© Tim

Il Gardellino & Raymond van het Groenewoud
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ICTUS & Eva Reiter - HERMESensemble

ck

Klaartje Van Veldhoven & Rembrandt Frerichs Trio
Claire Croizé / ECCE & Goeyvaerts Strijktrio

rt
he
t

an
©J

Da

©T

Een inspirerend en speels parcours
met kunst en architectuur
Meer info op
concertgebouwcircuit.be

Met de steun van

im Th Decuni
eo

Met dank aan
de spelers van

k
nc

Nadar Ensemble - Matthieu Idmtal & Marley Erickson

info & tickets

festivalkortrijk.be

Festivaloverzicht
DONDERDAG 03.02

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

Cinema Lumière

VRIJDAG 04.02

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

Kamermuziekzaal

ZATERDAG 05.02

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

Tom De Cock, Ruben Martinez Orio & Julia Emmery

Concertzaal

Zandmandala

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

David Martijn &
Bart Stolle

David Martijn &
Bart Stolle

20.00

20.30

21.00

21.30

20.00

20.30

21.00

21.30

21.00

21.30

Boreas
Het Interstedelijk
Harmoniumverbond

Kamermuziekzaal

Hathor Consort &
Uday Bhawalkar

Het Interstedelijk
Harmoniumverbond

Forum 6

Opgaan in het hier en nu

Studio 1

Bergensbanen

Station Brugge

Today At The Station

A-International Gallery

Liam Byrne

Sint-Godelieveabdij

Toegewijde tijd

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

10.30

Concertgebouw

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

Tom De Cock, Ruben Martinez Orio & Julia Emmery
Woorden op het
ritme van het
zand

Concertzaal

Zandmandala

Asko|Schönberg
Organo

Concertzaal scène

Boreas

Kamermuziekzaal

Aya Suzuki

Gnawa

Eva-Maria Houben, Bruno Duplant, Kory Reeder & Antoine Beuger
abhanden

Sint-Godelieveabdij
Belfort

21.30

Taurus Quartet

Boreas

Blindekenskapel

21.00

Toonmoment Concrète

Keiko Shichijo

Concertzaal scène

Kapucijnenkerk

20.30

Op reis door Europa

Concertgebouw

ZONDAG 06.02

20.00
Nightfall

Perfect Lives, In dialogue with 4’3” & Basso Ostinato
Beiaard

20.00

20.30

22.30

Locaties

De ticketprijzen staan bij elk
event vermeld

Concertgebouw Brugge
’t Zand 34, Brugge

FESTIVALPAS SLOW € 90

Kortingen
Jongeren (-26): -50%
Groepen (vanaf 15 p.): -15%
concertgebouw.be
+32 78 15 20 20
(ma-vr: 14.00-17.00)

Concertgebouwbalie
’t Zand 34, 8000 Brugge
za & zo: 10.00-18.00
En telkens vanaf een uur
voor de voorstelling

In&Uit Brugge
Toeristische en
culturele infobalie
’t Zand 34, 8000 Brugge
ma-za: 10.00-13.00 & 14.00-17.00
zo: 10.00-14.00

Blindekenskapel
Kreupelenstraat 8, Brugge
Sint-Godelieveabdij
Boeveriestraat 45, Brugge
Belfort
Markt, Brugge
A-International Gallery
Braambergstraat 14, Brugge
Station Brugge
Stationsplein, Brugge
Cinema Lumière
Sint-Jakobsstraat 36, Brugge
Kapucijnenkerk
Boeveriestraat 18, Brugge
Speelmanskapel
Beenhouwersstraat 1, Brugge
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V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge - Beeld © © Maxime Fauconnier

Info & tickets

concertgebouw.be/slow

SLOW36(H)

concerten
workshops
lezingen
installaties
films
performances

