di 20.10.2009

Die Entführung aus
dem Paradies
Muziektheater Transparant
Joachim Brackx
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleidend gesprek met Joachim Brackx en Oscar van den Boogaard
door Rudy Tambuyser

Biografieën
Joachim Brackx (1975) studeerde compositie aan het Conservatorium van Gent
in de klas van Godfried-Willem Raes. Hij
realiseerde compositieopdrachten voor o.a.
Champ d’Action, het Spectra Ensemble, het
Goeyvaerts Consort en Ex Tempore. Naast
componist is hij ook zanger in verschillende
professionele ensembles zoals Currende en
Collegium Vocale Gent. Hij zong in diverse
muziektheaterproducties. Van 1998 tot 2003
was hij docent compositie aan de Hogeschool Gent. Van 2001 tot 2003 was hij ook
houder van de juniorleerstoel nieuwe muziek
aan de K.U.Leuven. Hij werkte een aantal
jaar bij Stichting Logos in Gent, werkte
van 2002 tot 2007 bij VRT-zender Klara en
was stichtend bestuurslid van ComAv, de
Vlaamse componistenvereniging.
Oscar van den Boogaard (1964) studeerde
rechten en Franse taal- en letterkunde. Na
korte tijd op een internationaal advocatenkantoor in Brussel gewerkt te hebben, koos
hij voor het fulltime schrijverschap. Met De
heerlijkheid van Julia (1995) brak hij door
naar een groot publiek. Daarna volgden Liefdesdood (1999), Sensaties (2000), Een bed
vol schuim (2002), Inspiration Point (2004).
Het werk van van den Boogaard werd voor
de grote literaire prijzen genomineerd en
veelvuldig vertaald. Volgende romans:
Het Verticale Strand (2005) en Magic Man
(2007). Onder de pseudoniemen (samen
met Steven Van Watermeulen) Emmanuel
Lipp en Pearl Sweetlife verschenen respectievelijk de romans Chinchilla Song (2006)
en Zeeduivel voor Amalia (2008). Vanaf 2000
schreef van den Boogaard verschillende
theaterteksten.
De Belgische acteur, regisseur en schrijver
Steven Van Watermeulen (1968) werkte
samen met regisseurs als Christopher

Marthaler, Johan Simons, Ivo Van Hove en
Guy Cassiers. Als theatermaker creëerde hij
Een laatste Tango, Lucia Smelt, Sterremix
en Nest (Oscar van den Boogaard). Samen
met deze laatste en Sven Grooten is hij
curator voor de tentoonstellingen Rimbaud,
een seizoen in de hel en MOI, VERONIQUE
Branquinho to(u)t(e) nu(e). In het voorjaar
2010 debuteert hij als schrijver onder eigen
naam met Landschap tussen alles of niets.
Sinds seizoen 2005-2006 behoort hij tot het
ensemble van NTGent.
Sinds 1993 is Filip Rathé (1966) artistiek
leider en dirigent van het Spectra Ensemble.
Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Gent en vervolmaakte zich als
dirigent bij Laszlo Heltay en Pierre Cao. Hij
studeerde compositie bij Lucien Goethals.
Aan de Universiteit van Gent behaalde hij
een Meestergraad Musicologie bij Herman
Sabbe. Zijn composities worden gecreëerd
door o.m. het Vlaams Radio Koor, ASKO en
Spectra Ensemble. Filip Rathé is leraar analyse en hedendaagse kamermuziek aan de
Conservatoria van Gent en Antwerpen.
Spectra Ensemble is opgericht in 1993
met de expliciete bedoeling om Vlaamse
hedendaagse muziek uit te voeren op een
hoog kwalitatief niveau. Dit in confrontatie
en dialoog met het werk van internationale
collega’s. Het ensemble werkt op structurele basis samen met in Vlaanderen werkende componisten en brengt hun werk op
internationale podia. Acht gedreven musici
met jarenlange ervaring in het hedendaagse
repertoire vormen de vaste kern van het
ensemble. Afhankelijk van het programma
wordt de groep uitgebreid met ervaren collega’s.

Koen Haagdorens (1971) is dramaturg en
tekstbewerker. Hij was verbonden aan de
Koninklijke Muntschouwburg, NTGent, de
Ruhr Triënnale, de Opéra National de Paris,
het Toneelhuis, Muziektheater Transparant
en deSingel. Enkele van zijn projecten:
Platform, Robinson Crusoe en Vergeten
straat (alle Johan Simons), Uw Darmen – een
marktonderzoek (Domien van der Meiren),
Faunabeheer en Ik wil dat jij een beer wordt
(beide Sanne van Rijn) … In de Opéra National de Paris was hij als dramaturg verbonden
aan de productie van Verdi’s Simon Boccanegra (Johan Simons).
Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten
richtten in november van 1997 een zelfstandig ontwerpbureau op: B-architecten. Het
bureau is gevestigd te Antwerpen. B-architecten is een natuurlijk gegroeid team dat
op een innoverende manier aan uiteenlopende projecten werkt: individuele woningen, gegroepeerde woningen, winkels,
kantoren, publieke gebouwen, openbare
ruimten, beursstanden, tentoonstellingsvormgeving, scenografie en studies al dan
niet in samenwerking met derden.
Magdalena Reiter studeerde aan de Nationale Balletschool van Gdansk (1987-1996)
en vervolgde haar opleiding aan P.A.R.T.S.
in Brussel (1996-1999). Het werk van deze
Poolse choreografe werd meermaals bekroond. Daarnaast is ze bij verschillende producties als danseres betrokken, waaronder
in België Première danse (Compagnie Pierre
Droulers), Landscape with 4 figures (Monty,
JoJi Inc), Ziek van dood zijn en Alle mensen
zijn sterfelijk (beide de Tijd). Ze doceert
hedendaagse dans en geeft workshops.
Hannelore Muyllaert beëindigde haar
opleiding klassieke zang aan het Konink-

lijk Conservatorium in Brussel. Hannelores
repertoire is het visitekaartje van haar
veelzijdigheid in zowel opera, muziektheater
als Frans en Duits chanson. Ze zong Zeven
Doodzonden van Kurt Weill en speelde de
verkoopster in Der Silbersee. Ze bracht
ook Die Mutter (Brecht/Eisler). Hannelore
vertolkte Marlène Dietrich in de muziektheaterproductie Falling in love again met het
Grupetto-ensemble. Verder nam ze deel aan
de projecten Kraafs, Afgetrainde Klanken en
Voor den Eeuwigheid.
De Belgische sopraan Anne Maistriau was
al erg vroeg gepassioneerd door muziek.
Na haar opleiding piano en musicologie,
begon ze een zangstudie aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel. Ze kreeg een
studiebeurs aan de Concours International
Francisco Viñas (2006). Ook le Prix du Jeune
Espoir in de Concours des Jeunes Stars
Lyriques (Medoc, 2008) viel haar ten deel.
Als soliste zong Anne op diverse concerten
en festivals en met orkesten als Brussels
Philharmonic Orchestra en Orchestre des
Jeunes de Trente. Daarbij liet zij een gevarieerd repertoire aan bod komen, gaande van
de barokke tijd tot de hedendaagse.
Currende werd in 1974 opgericht. Aanvankelijk zong het ensemble zonder dirigent en was
huidig dirigent Erik Van Nevel een van de zangers. Currendes zangstijl is zeer herkenbaar
door de helderheid van het klankbeeld, de
grote vitaliteit en de uiterste zorg voor tekst
en taal. Naast de affiniteit met 16de en 17de
eeuwse muziek, maken Erik Van Nevel en zijn
ensemble er een punt van om het te weinig
gekende kunstpatrimonium van de Vlaamse
Polyfonisten te promoten. Sporadisch wordt
de oudere muziek subtiel geconfronteerd met
hedendaags vocaal werk. Currende heeft een
zeer uitgebreide discografie.

credits
Erik Van Nevel studeerde hobo, zang en
directie aan het Lemmensinstituut te Leuven
en aan de Koninklijke Conservatoria te Brussel en Antwerpen. Hij is stichter-dirigent van
Currende, dat regelmatig te gast is op de
grote Europese Festivals. In solistische bezetting zingt hij met het Currende Consort.
Van 1983 tot 2000 was hij kapelmeester van
de Brusselse kathedraal, waar hij de Capella
Sancti Michaelis heeft opgericht. Hij zong
gedurende vele jaren in het Huelgas-ensemble. Erik Van Nevel doceert koordirectie,
kamermuziek en oude muziekpraktijk aan
het Lemmensinstituut te Leuven. Daarenboven geeft hij steeds meer privéles, en wordt
hij uitgenodigd ensembles en groepen
muzikaal te coachen.
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Muziektheater Transparant is een internationaal productiehuis voor muziektheater. Vertrekkend vanuit de artistieke en
maatschappelijke actualiteit gaat het een
intensieve dialoog aan met kunstenaars
uit verschillende disciplines. Het creëert,
vernieuwt en presenteert muziektheater in
al zijn diversiteit en voor een breed publiek.
Oude en nieuwe muziek worden gelijktijdig
geprogrammeerd en met elkaar geconfronteerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar de
ondersteuning van hedendaagse muzikanten
en de ontwikkeling van hun werk. Transparant biedt residentie aan drie huiscomponisten: Wim Henderickx, Jan Van Outryve, Eric
Sleichim, en twee huisregisseurs: Wouter
Van Looy en Caroline Petrick.
Annelies Van Parys en Joachim Brackx, twee
veelbelovende Vlaamse componisten, zijn
uitgenodigd om tijdens een driejarige residentie bij Transparant hun eerste stappen
in muziektheater te zetten. Transparant was
reeds te gast op o.a. de Salzburger Festspiele, het KunstenfestivaldesArts, Edinburgh
International Festival, Hollandfestival.
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Onze gedachten zijn onze
grootste belagers
Componist Joachim Brackx, librettist
Oscar van den Boogaard en regisseuracteur Steven Van Watermeulen over
Die Entführung aus dem Paradies
1
‘Het begon bij een anekdote die ik in een
café had waargenomen. Een groep mensen
wilde samen zitten, maar mocht dat niet van
de kelner. Het was een romantische bar, dus
moesten ze twee aan twee zitten. Als groep
werden ze niet geduld. Midden in het café
zaten een man van middelbare leeftijd en
een vrouw tongzoenend verstrengeld. De
uiteengereten groep keek gefascineerd naar
het koppel. Ik dacht: dat zijn engelen die een
bezoek brengen aan de aarde en die opeens
worden verblind door de romantische liefde.
Vanuit dat idee ben ik tekst gaan schrijven
voor deze figuren. Wat voelen ze, wat denken ze over de liefde?’
Aan het woord is schrijver Oscar van den
Boogaard, die het libretto schreef voor Die
Entführung aus dem Paradies, een opera
met muziek van componist Joachim Brackx.
‘Joachim en ik waren allebei gefascineerd
door het vraagstuk van de liefde en door de
hartverscheurende keuzes die een mens in
het kader van de liefde moet maken,’ aldus
van den Boogaard. De liefde waarvan sprake
is de romantische liefde – een liefde tussen
twee mensen. De geliefde wil exclusief zijn.
Wanneer zich een derde aandient, moeten
er keuzes worden gemaakt en die doen pijn.
Brackx en van den Boogaard wilden de vraag
opwerpen of er een liefde mogelijk is die zich
onttrekt aan deze dwangmatige organisatie
van de liefde die aan de grondslag ligt van
zoveel pijn. Een liefde die geen exclusieve
verbintenis tussen twee mensen is, maar die

meerdere mensen op elkaar betrekt. Universele liefde, zo noemden Brackx en van den
Boogaard dit, en ze gaven hun opera een
mild provocatieve ondertitel mee: ‘een opera
over de organisatie van de liefde’.
Het verhaal van Die Entführung aus dem
Paradies wordt verteld vanuit het perspectief
van een man. Het is de bovengenoemde
tongzoenende man, gespeeld door Steven
Van Watermeulen, die ook de regie van de
opera voor zijn rekening neemt. De man blikt
terug op een turbulent liefdesleven, waarin
hij niet definitief voor een vaste liefde durft
te kiezen. Hij bemint Tosca, maar verlaat haar
voor alweer een nieuwe liefde, Alpha. Van
Watermeulen: ‘Het stuk gaat over een man
die liefst op het strand van de liefde blijft
trappelen, maar die nooit de volle zee durft
te bezeilen. In de tekst wordt dit aangeduid
met het beeld dat de branding moet worden
doorbroken. Het betekent dat je klaar bent
voor het echte leven, waar alles voor- en
nadelen kent, goed en kwaad, mooi en lelijk.
Liefde voelen betekent dan afstand doen
van waardeoordelen. De exclusiviteit van de
romantische liefde is niet meer het belangrijkste: je bent bereid om te delen, om water bij
de wijn te doen en om liefde te voelen voor
al wat leeft. Op het einde van het stuk durft
de man toch te kiezen, en blijft hij bij Alpha.
Maar wel met het inzicht dat alles een spel
is, dat hij zijn rol moet spelen met plezier.
Aan het slot van het verhaal durft de man het
theaterspel van het leven aan.’
2
‘Exuberante gevoelens, maar ingetogen muziek,’ zo vat Joachim Brackx de sfeer samen
die hij voor dit verhaal in zijn muziek heeft
willen oproepen. ‘De muziek voor deze opera
is zachter dan wat ik in mijn ander werk doe.
De verbeeldingswereld van Oscar van den
Boogaard en Steven Van Watermeulen heeft

een grote lichtheid en zachtheid. Die wereld
heeft een grote invloed gehad op de muziek
die ik voor deze opera schreef. Ik beschouw
de hele partituur eigenlijk als een veruiterlijking van het gezamenlijke werkproces dat
met het schrijven van deze opera gepaard
ging. Daarin klonken verschillende stemmen
en visies. Ik zie mezelf als een kameleon,
die die veelstemmigheid in de muziek heeft
geabsorbeerd.’
Brackx vertelt hoe hij minder klassieke
muziekgenres integreerde in de partituur
van deze opera. ‘Het liefdesduet tussen de
man en Tosca zou kunnen worden omschreven als een tango. Tosca staat meer voor de
romantische liefde. Haar solopartijen hebben
iets aards – een rauwheid die aanleunt bij
chanson. Alpha’s idioom is dan weer puurder,
meer gedacht vanuit een zuiverheid. Dat
idioom leunt meer aan bij de strijkers van
het Spectra Ensemble, terwijl Tosca meer
aansluiting heeft met de klarinet, de piano en
de fluit.’ Samen met van den Boogaard koos
Brackx ervoor om een klassiek procedé als de
aria te gebruiken voor deze opera. ‘Voor mij
heeft die keuze te maken met uitzuivering;
het is iets wat ik altijd nastreef in mijn muziek.
Aria’s tonen geen complexe psychologische
analyse, maar geven een duidelijk muzikaal
beeld van een gevoel. Een aria geeft je de
ruimte om helemaal in dat gevoel te kruipen.’
Naast de protagonisten – de man, Tosca en
Alpha – staat er ook een vrouwenkoor op de
scène. Brackx: ‘Het idioom van het koor leunt
aan bij dat van Alpha, maar wordt aardser
wanneer het koor betrokken raakt op de figuur van Tosca. Voor het koor hanteer ik een
specifieke schriftuur. Deze laat de individuele
koorleden een zekere vrijheid om zelf te beslissen wanneer ze wat zingen. Dat levert een
erg grote intensiteit op in het moment van de
uitvoering.’

Op sommige momenten wordt het koor
elektronisch bewerkt en geïntegreerd in een
ingesproken tekstband. Daarop klinkt de
stem van het personage van de man, als een
innerlijke gedachtestroom. Als regisseur kent
Steven Van Watermeulen de hele muziekpartituur die mentale kwaliteit toe: ‘De muziek
staat voor het onderbewuste. De acht zangeressen op scène zijn identiek gekleed, als
inwisselbare geliefden. In hun muziek klinkt
echter onderhuids een grote differentiatie;
je hoort de individualiteit van elke aparte
stem, wat hypnotiserend werkt. De vrouwen
dansen door het hoofd van de man zolang
hij ter plaatse blijft trappelen en de branding
niet kan doorbreken. Choreografe
Magdalena Reiter ontwerpt een aantal bewegingspatronen voor de vrouwen van het koor.
Hun verschijningen zullen lijken als sjablonen van mogelijke situaties die we allemaal
herkennen. De dames houden flink huis in het
hoofd van de man.’
3
De mentale kwaliteit van de muziek werd
door de B-architecten ruimtelijk vertaald in
een scenografie. Het stuk begint met een
zwarte, lege toneeldoos. Van Watermeulen:
‘Het publiek kijkt binnen in het hoofd van de
man, waarin je een aantal zones kan onderscheiden: een strand, een café, een feestzaal.
De B-architecten zullen die lege theaterruimte tot leven brengen met heel eenvoudige middelen. Zand, tafels, stoelen … Het
geheel lijkt een sprookjesachtige kijkdoos,
een speeldoos waarin bijna op ouderwetse
wijze dingen kunnen verschijnen en verdwijnen. Net zoals onze gedachten onze grootste
belagers zijn: ze vallen ons aan in de rug, op
de meest onverwachte momenten …’
Koen Haagdorens

zo 08.11.09 / 20.00 / Concertzaal
Frankenstein!!
Spectra Ensemble &
Pieter Embrechts
Familievoorstelling om 15.00
Frankenstein!! van HK Gruber wordt bevolkt door
Batman en Robin, Dracula, Frankenstein, Superman
en John Wayne. Deze verfrissende klassieker blijft op
de lachspieren werken. Een concert voor jong en oud,
waarin de muziek van de 20e eeuw de revue passeert,
van cabaret en popmuziek tot verrassende muziek van
Walter Hus en Peter Vermeersch.

Concertgebouwcafe
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor concertliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht
op ‘t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de
dag te genieten van de verwenkoffie. We verwelkomen
u graag met een uitgebreide wijnkaart en een ruim
aanbod van lunches. Op dagen met voorstellingen is
het café altijd open.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

