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BRUSSELS PHILHARMONIC – HET
VLAAMS RADIO ORKEST werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder
de vleugels van de openbare omroep.
Vandaag is het een modern en ﬂexibel
orkest dat regelmatig concerteert in

Percussionist GERT FRANÇOIS behaalde
zijn meestergraad aan het Koninklijk
Conservatorium van Gent, gevolgd door
masterclasses bij o.a. Ruud Wiener. Naast
zijn ‘klassieke’ opleiding toont François
een grote interesse voor de Afrikaanse
percussie, waarvoor hij masterclasses
volgde bij Adama Dramé. Sinds 1987 is
hij hoofddocent percussie aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Gert François musiceerde in het verleden
in orkesten als I Fiamminghi en de
Beethovenacademie. Als solist speelde
hij o.m. met deFilharmonie, het
Kristiansand en Shangai Symphony
Orchestra. Meermaals verzorgde hij de
creaties van nieuwe composities, waaronder Wim Henderickx’ Raga I en Tan Duns
Water Music.
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de belangrijkste Vlaamse concertzalen.
Het orkest richt haar ogen vooral op
20e-eeuwse muziek, maar draagt ook
het romantische repertoire een warm
hart toe. Daarnaast proﬁleert Brussels
Philharmonic - het Vlaams Radio Orkest
zich op het gebied van de hedendaagse
muziek en de ﬁlmmuziek. Dankzij haar
duurzame samenwerkingen met diverse
gastdirigenten ontwikkelt het orkest
voortdurend nieuwe manieren van concerteren en kunnen andere muziekgenres
en kunstdisciplines verkend worden.

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

TAN DUN studeerde aan het Conservatorium van Peking. Dankzij gastcolleges
van Alexander Goehr, George Crumb
en Hans Werner Henze maakte hij er
voor het eerst kennis met de Westerse
avant-garde. Opgegroeid in een klein
plattelandsdorpje bleef ook zijn interesse voor de traditionele Chinese
cultuur levendig. Met de combinatie van
vernieuwing en traditie creëerde hij een
heel eigen(zinnige) compositiestijl. Na
zijn emigratie naar New York midden
jaren tachtig verwierf Tan Dun internationale bekendheid. Sindsdien kreeg hij
de kans zijn muziek te laten uitvoeren
door de meest befaamde orkesten (New
York Philharmonic, Orchestre National de
France) en ensembles (London Sinfonietta, Kronos Quartet, Ensemble Modern).
In 2001 won hij een Oscar in de categorie
‘Beste Muziek’ voor de ﬁlmscore van
Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tan
Dun maakt ook furore als gastdirigent
van o.m. het Koninklijk Concertgebouworkest, Philadelphia Orchestra en het
BBC Symphony Orchestra.

trouwens al geruime tijd rijkelijk
voorzien van allerlei rariteiten.
Vanaf omstreeks 1980 zullen vooral
een aantal installatiekunstenaars
(Rolf Julius, Bernhard Leitner,
Andreas Oldörp etc.) constructies
ontwerpen waarin het geluid van
natuurlijke elementen zoals water,
vuur, wind … van essentieel belang
is (Sound Art). Het lijkt wel een
voortborduren op het ontwerp
voor een windharp (Äolsharfe) uit
1673 van Athanasius Kircher! Natuur en muziek … ‘After all, Nature
is better than Art’ zei John Cage’s
secretaresse ooit bij het bekijken
van een zeldzame paddestoel.
Misschien … doch als ze muziek
wordt, overstijgt ze zichzelf en
keert ze wellicht terug naar haar
Eerste Oorzaak.

info & tickets

Al van oudsher tracht de mens
de natuur te doorgronden en te
beheersen, en is ze een quasi
onuitputtelijke inspiratiebron voor
de kunsten. In de muziek echter
was de ‘imitatio naturae’ eerder
beperkt tot een aantal klanknabootsingen van typische natuurgeluiden zoals donder, stormgeluiden, het gedraaf van paarden,
het gezang van vogels (tot vóór
Messiaen enkel de koekoek en een
zeldzame nachtegaal, wielewaal of
leeuwerik) en het gemiauw van katten. Toen Pierre Schaeffer in 1952
zijn boek À la recherche d’une
musique concrète publiceerde, lag
meteen een weg open naar een
nieuw geluidsuniversum van allerlei
opgenomen en technisch gemanipuleerde geluiden uit het alledaagse leven. Deze zogenaamde
concrete geluiden van bijvoorbeeld
treinen (al op 5 oktober 1948 zond
Radio France een ‘Concert des
Bruits’ uit met o.a. vijf studies van
Schaeffer waaronder een Étude
aux chemins de fer) en spelende
kinderen ruimen al vlug plaats voor
elektronisch gegenereerde klanken. Componisten zoals Herbert
Eimert, Karlheinz Stockhausen en
onze Lucien Goethals beijveren
zich om in radiostudio’s een nieuw
soort muziek te creëren: luidsprekermuziek! Het rechtstreeks
integreren van natuurgeluiden
of het instrumentale gebruik van
alledaagse voorwerpen is niet zo
nieuw als men zou denken. Haydn
en Gavin Bryars (in 1970) gebruikten speelgoed, Gershwin claxons
en Luc Brewaeys een mazouttank.
Het slagwerkinstrumentarium is

Het rookvrije CONCe rt G e B OUW CaF e met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.
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IN De kIJker DIsCOVerYPas / 50 % kOrtING VOOr JONGereN
Het Concertgebouw geeft elke jongere (- 26 jaar) de kans om op een prijsvriendelijke manier kennis te maken
met de wereld van muziek, dans en theater. Op vertoon van een eigen Discoverypas, krijgen jongeren immers
50 % korting op alle voorstellingen van het Concertgebouw. De Discoverypas is verkrijgbaar vanaf 16 juni 2008.
Voor meer informatie: www.concertgebouw.be/discovery, TiNCK 070 22 33 02, In&Uit (’t Zand 34, Brugge).

Als natuur muziek wordt…

—
Zo 01.06.08
—

mediasponsors

BrUsseLs
PHILHarMONIC –
Het VLaaMs
raDIO Orkest
FaMILIeCONCert Met taN DUN
—
concertZaal - 17.00
—

structurele
sponsors

credits

Brussels Philharmonic – het Vlaams Radio Orkest
Familieconcert met Tan Dun
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Water en papier: dragers
van een wereld van ‘nieuwe’
geluiden

ensemble
Brussels Philharmonic
het Vlaams Radio Orkest

dirigent
Tan Dun

percussie
Gert François

—

Tan Dun (1957)

Water Percussion Concerto (1998)
Prelude, largo molto rubato
1. Adagio molto misterioso
2. Andante molto animato
3. Allegro molto agitato
— Pauze —

Paper Concerto (2003)
Adagio sensibile
Allegro scherzo
Impetuoso
Andante grazioso - fistivo
—

Dit concert wordt opgenomen door Klara.
Water Concerto wordt uitgezonden in
Mixtuur (22u – 23u) op maandag 2 juni,
Paper Concerto in Mixtuur (22u-23u) op
dinsdag 3 juni.

Toen de Chinese dirigent en componist Tan Dun (°1957) in 1986
als beursstudent muziekwetenschap
kwam studeren aan de Columbia
University te New York, onderging
hij, vooral door de confrontatie
met deze hectische metropool,
een enorme cultuurschok. Hij die
gewoon was aan een rustig en eenvoudig leven in een klein Chinees
plattelandsdorp, werd in New York
als het ware gedwongen zich te
bezinnen over het alledaagse leven
uit zijn jeugdjaren waarin enkel
de ceremonieën bij bruiloften en
begrafenissen voor enige afwisseling
zorgden. Voor het muzikaal opluisteren van die ceremonieën werden
allerlei gebruiksvoorwerpen zoals
potten en pannen, schalen, stokken
e.d. omgetoverd tot instrumenten.
Geconfronteerd met het ‘lawaai’
en de drukte van de grootstad New
York, put Tan Dun, na aanvankelijk
een soort compositorische verlamming, nieuwe inspiratie uit juist deze
hem zo vertrouwde geluiden van
alledaagse voorwerpen vervaardigd
uit al even alledaagse ‘natuurlijke’
materialen. Dit resulteert al vlug in
het ontdekken en ontwikkelen van
een ‘nieuwe’ persoonlijke muzikale
taal. Bijna systematisch begint Tan
Dun in de meeste van zijn composities materialen (stenen, bamboe,
water, papier, keramiek e.d.) die als
dusdanig in het Westerse muzikale
universum nauwelijks of niet voorkomen, instrumentaal te behandelen. Zijn bedoeling destijds was – en
is dat eigenlijk nog steeds – om

de vertrouwde alledaagse geluiden
een plaats te geven in een voor
hem nieuwe, hoogst verwarrende
culturele omgeving. Zo krijgen deze
‘natuurlijke’ geluiden een nieuwe
culturele dimensie en worden cultuur en natuur in plaats van tegengestelden, evenwaardige partners in
éénzelfde Geheel. Dit kadert perfect
in het niet geheel onproblematische
streven om de diverse Westerse en
Oosterse culturen als evenwaardige partners in het geheel van de
Schepping (Compositie) te beschouwen, en in, zoals Ton Lemaire het
uitdrukt, ‘de anticipatie van een
nieuwe, vooralsnog utopisch lijkende, postburgerlijke kultuur’ (Ton
Lemaire in ‘Over de waarde van
kulturen’). Pogingen om natuurlijke
geluiden te verwerken tot muzikaal
materiaal zijn niet nieuw. Toch is het
rechtstreeks gebruiken van water en
papier (hoewel papier sensu stricto
geen ‘natuurlijk’ materiaal is, wel vrij
alledaags) als klankbronnen echt wel
origineel en overstijgt het het louter
imiteren van natuurgeluiden of de
weergave van vooraf opgenomen
alledaagse geluiden (zie ‘Als natuur muziek wordt’). In deze beide
concerto’s van Tan Dun is er wel een
duidelijk verschil tussen de rol van
het element water dat eerder functioneert als een klankvervormer en die
van het materiaal papier dat eigenlijk
als een instrument bespeeld wordt
door er op te blazen en te zingen, het
te verkreukelen en te doen ritselen,
er mee te wrijven en te zwaaien.
Het Water Concerto werd gecomponeerd in de jaren 1998-’99 in
opdracht van het New York
Philharmonic Orchestra. Het be-

leefde zijn première op 3 juni
1999 in de Avery Fisher Hall van
het New Yorkse Lincoln Center.
De New York Philharmonic stond
onder leiding van Kurt Masur
en slagwerker van dienst was
Christopher Lamb. Dit concerto,
dat na een inleidende prelude (Largo
molto rubato) opgebouwd is uit
drie vrij klassieke bewegingen (1.
Adagio molto misterioso, 2. Andante
molto animato, 3. Allegro molto
agitato), is opgedragen aan de in
1996 overleden Toru Takemitsu
met wie Tan Dun zeer bevriend
was. Daarover zegt hij het volgende:
‘Toru is zoals een regendruppel. Ook
hij is teruggekeerd naar vanwaar
hij gekomen is. Toru is een deel
van de natuur. Iedere keer als ik het
wondere geruis van water hoor, mis
ik hem’. Takemitsu was de eerste
Japanse componist die, samen met
de Koreaan Isang Yun, wereldwijde
erkenning genoot voor zijn, overigens geslaagde, pogingen elementen
uit Oosterse muziek te verbinden
met Westerse avant-gardistische
technieken. Ook in dit ‘ongewone’
concerto, zoals trouwens ook in het
Paper Concerto, wordt gretig gebruik
gemaakt van speciale speeltechnieken zoals blazen in het losgemaakte
mondstuk of tokkelen en (zacht)
kloppen op het corpus. Vanaf het
langzame eerste deel tot aan het
bewogen en ritmische laatste deel
geïnspireerd door Chinese volksmuziek, vormt dit Water Concerto één
grote spanningsboog waarbinnen de
meditatieve passages van het begin
zich langzamerhand ontwikkelen tot
een exuberante klankenorgie. Door
het bespelen van in water ondergedompelde klokken en gongs, en het

trommelen op houten schalen die
ronddrijven in met bijna 300 liter
water gevulde reservoirs, ontstaan
allerlei fascinerende klanken. Dat
de solist, die naar hartelust, doch
allesbehalve vrijblijvend, in het water
mag plonzen en slaan, ermee mag
druppelen en gieten, allesbehalve
droog blijft is onvermijdelijk. Het
is dan ook vanzelfsprekend dat Tan
Dun naast de verschillende attributen voor de klankproductie ook een
handdoek voor de solist voorschrijft!
Het vierdelige Paper Concerto, dat
oorspronkelijk Inventions for Paper
Instruments and Orchestra als titel
had, werd gecomponeerd in 2003 en
was het opdrachtwerk van en waarmee het Los Angeles Philharmonic
Orchestra op 16 oktober 2003 de
nieuwe ‘Walt Disney Concert Hall’
in Los Angeles opende. Dirigent was
Esa-Pekka Salonen en de slagwerksolist David Cossin. In 2005 werd
het werk grondig herzien en kreeg
het de definitieve titel Concerto for
Paper Percussion and Orchestra. Het
is opgedragen aan de Chinese paleiseunuch uit de provincie Hunan,
Ts’ai Lun die in het jaar 105 na
Christus de techniek voor het maken
van papier uitvond. Dat er met
papier muziek gemaakt kan worden,
wordt in dit concerto uitvoerig en
uitbundig gedemonstreerd. Zelfs
het lawaaierige, ritmische omslaan
van de muziekbladen gebruikt Tan
Dun als een muzikaal element voor
zijn complexe klankstructuur. De
drie solisten bespelen een kleur- en
klankrijke waaier (zelfs letterlijk:
Chinese papieren waaiers blijken ook
over een hoorverfrissende werking te
beschikken) aan papierinstrumenten.

Naast de Chinese waaiers zijn er nog
papieren paraplu’s, papieren trommels, allerlei papieren dozen e.d. Een
lange kartonnen rol, versterkt door
een microfoon, blijkt over vooral
‘ongehoorde’ virtuoze mogelijkheden
te beschikken. Dondergerommel –
althans iets wat er op lijkt – ontstaat
wanneer afhangende papierslierten met houten hamers ‘bewerkt’
worden. Dit alles zit verweven in
een bijzonder mobiel orkestgebeuren
dat zich niet beperkt tot enkel het
podium. Het lijfelijk beleven van dit
muzikaal-theatraal gebeuren maakt,
samen met het gebruik van ‘natuurlijke’ geluidsbronnen, deel uit van
Tan Duns concept omtrent organische muziek. Wanneer je de natuur
mee betrekt in de muziek, vindt Tan
Dun, pas dan ontstaat er creativiteit
en nieuwe kunst…
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