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Biografieën
Toon Callier (België, 1983) behaalde in 2006
zijn meesterdiploma klassieke gitaar aan
het conservatorium van Antwerpen. In 2009
behaalde hij het diploma ‘master na master
- solist in de hedendaagse muziek - aan
het conservatorium van Gent. Hij volgde er
gitaarlessen bij Tom Pauwels (Ictus, PlusMinus). Calliers solorepertoire, voor zowel
klassieke als elektrische gitaar, bevat muziek
van Hans Werner Henze, Steve Reich, Lois
Vierk, George Crumb, Fausto Romitelli, Larry
Polansky ... Toon Callier is mede-oprichter
en muzikant van het elektrisch gitaarkwartet ZWERM en is daarnaast als uitvoerder
betrokken bij ensembles als Nadar, Besides,
Champ d’Action en Brussels Philharmonic.
Matthias Koole (België, 1982) is actief als
gitarist in gecomponeerde en geïmproviseerde hedendaagse muziek. Hij studeert
met Tom Pauwels, is stichtend lid van het
kwartet ZWERM en speelt regelmatig met
ensembles zoals Champ d’Action en Collectief Reflexible. Als freelance-gitarist heeft
hij ook gespeeld met Ensemble Cairn uit
Parijs en het Brussels Philharmonic. Hij is ook
actief in verschillende kamermuziekformaties
met o.a. Kobe Van Cauwenberghe, Saara
Rautio en Katelijne Lanneau.
Bruno Nelissen (Nederland, 1979) studeerde
tot 2002 klassieke gitaar en compositie aan
het conservatorium in Tilburg. Hij speelde
elektrische gitaar in bandjes en hedendaagse-muziekensembles, zong in koren en in
Franse chansongroepen. Nelissen schreef
opera’s, muziektheaterwerken en kamermuziek. Hij volgde lessen en masterclasses bij
gitaristen en componisten, gaf zelf gitaar- en
compostieles op muziekscholen en speelde
klassieke gitaar in allerlei ensembles: hedendaags, tango, klassiek, wereldmuziek. Hij
was programmeur bij DE LINK.

Johannes Westendorp (Nederland, 1979)
studeerde aan de conservatoria van Tilburg
en Gent. Hij sloot zijn gitaarstudie bij Tom
Pauwels af en volgde compositie en vrije
improvisatie bij Godfried-Willem Raes. In
2004 was hij gastmuzikant bij de improvisatiegroep Morus en werkte hij voor de eerste
keer samen met Champ d’Action. In hetzelfde jaar richtte hij met Merijn Bisschops
het Cluster Klankcollectief op. In 2005 werd
hij door Muzieklab Brabant geselecteerd
om een voorstelling met vergankelijke en
zelfvernietigende klankinstallaties te maken.
Momenteel is hij bezig aan een vervolgvoorstelling onder de titel .../Obstructie. Sinds
begin 2006 is Johannes verbonden aan DE
LINK, een podium voor nieuwe muziek in
Tilburg.
Nadat Stefan Prins (België, 1979) afstudeerde als ingenieur (2002), begon hij met
piano en compositie aan het conservatorium
van Antwerpen. Hij volgde een specialisatie
sonologie in Den Haag. Hij is actief als improvisator (piano, amplified objects en liveelectronics), uitvoerend musicus en componist. Sinds 2004 werkt hij als componist en
uitvoerder samen met Champ d’Action. Hij
vormt regelmatig een duo met shakuhachispeler Horacio Curti en werkt nauw samen
met improvisatiemuzikanten Joachim Devillé
en Thomas Olbrechts, met wie hij in 2002
het collectief reFLEXible oprichtte. Verder
neemt hij vaak deel aan projecten waarin
muziek de confrontatie aangaat met andere
media.
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Dit concert wordt opgenomen.
Bedankt voor het vermijden van storende geluiden.
Lecture-performance door Tom Pauwels, met de medewerking van
Matthias Koole en Toon Carlier, in samenwerking met MATRIX,
op 18.11.2009 om 20 uur.

De elektrische gitaar:
van buitenbeentje tot
embleem van een tijdperk
In de klassieke muziek is de elektrische gitaar
lange tijd een vreemde eend in de bijt geweest. In de zoektocht naar nieuwe klanken
en in de periferie van de opkomst van de
elektronische muziek, kwam het instrument
wel in het vizier, maar dat bleef meestal
beperkt tot kortstondige experimenten of
zijdelingse ‘guest appearances’. Wie realiseert zich nu nog, bijvoorbeeld, dat Karlheinz
Stockhausen een elektrische gitaar een plaats
gaf in zijn Gruppen (1957) voor drie orkestgroepen?
Dat de elektrische gitaar in de jaren 1950 niet
echt doorbrak in de nieuwe muziek, zullen de
gitaarbouwers niet aan hun hart hebben laten
komen, want de prille rockmuziek omarmde
de elektrische gitaar onmiddellijk. De stratocasters en telecasters werden het embleem
van een hele generatie rockers. Tegelijk evolueerde het instrument ook: de ronde klank
van de jazzgitaar maakte steeds meer plaats
voor snerpende, overstuurde, feedback uitbrakende gitaren, met Jimi Hendrix als prototype van de gitaargod die met zes snaren en
elektrische stroom een onvermoede weelde
aan (potig klinkende) sonore mogelijkheden
wist te scheppen.
Dat de elektrische gitaar zo sterk met rock
verbonden was, heeft er ongetwijfeld ook toe
bijgedragen dat componisten in de jaren 60
en 70 wat weigerachtig waren om met dat instrument te werken. De elektrische gitaar was
niet meer het symbool van nieuwe instrumentale mogelijkheden, maar eerder het medium
waarmee het vrij stereotype klankenpalet van
de rock werd neergezet. Muzikanten als de
Brit Keith Rowe (lid van Cornelius Cardews
improvisatie-ensemble AMM), die vanuit de

experimentele traditie in die periode nog wél
op zoek gingen naar totaal andere klankmogelijkheden, speeltechnieken en toepassingen van de elektrische gitaar, waren al bij al
vrij zeldzaam.
—
De renaissance van de elektrische gitaar in de
nieuwe muziek komt pas vanaf de late jaren
70, wanneer jonge componisten opkomen
die zelf opgegroeid zijn met Hendrix, de
Beatles, de Rolling Stones of Led Zeppelin. De klank, de energie, de expressie en
natuurlijk ook het instrumentarium van de
rock is een deel van hun achtergrond en
ze aarzelen niet om die achtergrond ook in
hun composities een plaats te geven. Van
de grote symfonische gitaarensembles tot
100 gitaren (en meer!) van Rhys Chatham en
Glenn Branca tot componisten als Michael
Gordon of Fausto Romitelli: er zijn steeds
meer componisten die de elektrische gitaar
een bevoorrechte plaats in hun oeuvre hebben gegeven. Voor die generatie is het niet
enkel een kwestie van instrumentenkeuze,
maar ook van mentaliteit: het besef dat de
taal van de rock in al haar aspecten waardevolle elementen voor de hedendaagse
muziek kon aanreiken. De vier componisten
van dit concert zijn daar in al hun onderlinge
verscheidenheid goede voorbeelden van.
Allemaal behoren ze tot generaties voor
wie de krachtige klank van een elektrische
(rock)-gitaar een vertrouwd geluid is en alle
vier trachten ze om vanuit een experimentele
benadering er nieuwe speel- en klankmogelijkheden voor te ontwikkelen.
De Italiaan Agostino di Scipio (1962) is een
gereputeerd specialist in elektro-akoestische
muziek. Hij heeft een waslijst wetenschappelijke publicaties hierover op zijn naam staan,
maar gebruikt zijn kennis ook voor zijn eigen

muziek en installaties. Modes Of Interference
III past in zijn recente fascinatie voor interactieve werken, waarin alle omstandigheden
(het instrument, de uitvoerders, de ruimte en
de toeschouwers) een invloed hebben
op de inhoud van de muziek de toeschouwers. Meer dan een compositie is Modes of
Interference een soort van muzikaal ecosysteem, waarin alle factoren elkaar voortdurend beïnvloeden. Hoewel dit werk ook als
installatie kan werken, brengt Zwerm hier –
in première – de ‘live’-versie van dit werk.
Ook van de Oostenrijkse componist
Karlheinz Essl (1960) is zijn fascinatie voor
rockmuziek geen geheim. Als tiener was
hij zelf nog een fervente rockgitarist en de
titel van een vorig werk dat hij voor ZWERM
schreef (While my Guitars Gently Whip) is
een meer dan duidelijke knipoog naar de
Beatles. Zijn 7X7 omschrijft hij als een ‘muzikale mobiel’, een soort van open vorm die
door verschillende muzikale kwartetten kan
worden ingevuld. De versie voor elektrischegitaarkwartet is opgedragen aan ZWERM. De
partituur bestaat uit een ganzenbord waarop
het muzikale materiaal gevolgd wordt.
De jonge Braziliaanse componist en gitarist Mario Del Nunzio (1983) komt uit het
bruisende ‘underground’ circuit van Sao
Paulo. De experimentele benadering van het
instrument en de focus op alternatieve speeltechnieken domineren in zijn werk 27s(pNM).
Hij kent als geen ander de mogelijkheden van
de elektrische gitaar. De partituur vraagt de
vier muzikanten hun verschillende ledematen
totaal onafhankelijk van elkaar te gebruiken,
wat van hen een complexe coördinatie van
hun armen en benen (in totaal zestien – die
allemaal afzonderlijk genoteerd zijn) zal
vragen.

Infiltrationen, het nieuwe werk voor vier elektrische gitaren en live-electronics van Stefan
Prins (1979), ligt in het verlengde van Not I
(2007). Centraal staat de ‘deconstructie’ van
de gitaar, die niet als een vaststaand gegeven, maar als een open bron van klankmogelijkheden wordt gebruikt. De gitaren worden
horizontaal op tafels gelegd (de zogenaamde
‘tabletop guitar’), wat de muzikanten toelaat
het instrument op allerlei onorthodoxe manieren te bespelen, waarbij ook allerlei huis-,
tuin- en keukenmateriaal in de strijd wordt
geworpen. De live-electronics voegen daar
nog een bijkomende laag van deconstructie
en klankmanipulaties aan toe.
Maarten Beirens

Scoop
Het Concertgebouw wil met het nieuwe
project ‘Scoop’ jonge kunstenaars een
duwtje in de rug geven. Jonge ensembles met een frisse blik op kamermuziek
kiezen het repertoire waarin ze zich het
best thuis voelen en presenteren dit
voor een geïnteresseerd publiek. Het
Concertgebouw nodigt muziekprogrammatoren uit voor een ontdekking
en geeft de ensembles een professioneel gemonteerde liveopname mee.

ZO 17.01.10 / 15.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
RUBENS ENSEMBLE /
SCOOP
Het beloftevolle Rubens Ensemble brengt
twee composities die tot de absolute top
van de laatromantische Franse kamermuziek behoren. Zowel Chaussons concerto
voor viool, piano en strijkkwartet als
Francks monumentale pianokwintet herinneren nu en dan aan Wagner, maar wijzen
tegelijk vooruit naar Debussy en de 20e
eeuw.

VR 08.01.2010 T/M ZO 10.01.10 / CONCERTGEBOUW
DOMEIN LUC BREWAEYS
Luc Brewaeys is een van de interessantste Vlaamse componisten van zijn generatie. In 2007 beleefde
zijn opera L’uomo dal fiore in bocca een succesvolle première in Brussel. Zijn composities stoelen op
het principe van de spectrale muziek. Frappant is bovendien het exuberante, spectaculaire karakter
van Brewaeys’ muziek, die opvalt door haar retorische en theatrale schrijfwijze.
vr 08.01.2010 20.00 Kwadratur #2/Transfo / Eric Sleichim & BL!NDMAN
za 09.01.2010 20.00 Ictus / Brewaeys en het spectralisme
zo 10.01.2010 14.00 Diapason / Documentaire over Luc Brewaeys
		
15.00 Johan Huys in gesprek met Luc Brewaeys en Annelies Van Parys
		
16.00 The Roentgen Connection / Les Méandres de la Mémoire

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

