VR 28.05.10 / CONCERTGEBOUWCLUB
FLAT EARTH SOCIETY
FEAT. ESTHER LYBEERT
Esther Lybeert brengt samen met Flat Earth Society, de
wildste, kleurrijkste en minst traditionele bigband van
het land, een vocale dwarsdoorsnede van tien jaar FES.
Componist Peter Vermeersch smeedt bestaande FESnummers en nieuwe orkestraties samen tot een stevig
clubconcert.

vr 18.12.2009

Guigui’s Mad
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.

feat. Madiha Figuigui
ConcertgebouwCLUB – 20.00

Guigui’s Mad
feat. Madiha Figuigui
Madiha Figuigui is in het culturele landschap al
lang geen onbekende meer. Deze zangeres van
Marokkaanse origine werd in 1965 geboren in

actualiteit. Het resultaat is een aangrijpende
performance die tot nadenken én genieten
stemt.

Madiha Figuigui zang
Jan Rzewski sax
Guido Schiffer viool
Pascal Rousseau tuba
Dan Barbenel piano
Lionel Beuvens drums en percussie

Brussel, als jongste van een gezin met zes
kinderen. Ze studeerde zang aan het Koninklijk
Conservatorium en aan het Conservatoire Royal
te Brussel. In de jaren negentig liet ze zich onder
meer opmerken in Brahms’ Deutsches Requiem
en Charpentiers Messe de Minuit, en in een
duorecital met José Van Dam. Ook in het
muziektheater verdiende ze haar sporen, onder
meer bij Walpurgis in Les Noces, in Kaat De
Windts Waves en in de opera Héliogabal van
Peter Vermeersch in een regie van Josse De
Pauw.
Sinds 2000 treedt Madiha Figuigui ook buiten
de grenzen van de 'geleerde' klassieke muziek,

Tarantelle de l’amour (Jan Rzewski, 1970)
Gij, jij, gij, jij, … (Willy Thomas, 1959)*
El Ginat Egouz (fragment uit het Hooglied van Salomo, trad.)
Music for a while (Henry Purcell, 1659-1695)
Jerusalem of Gold (Naomi Shemer, 1930-2004)
Talaa Al-Badru Alayna (trad. Arabisch)
Ardi (Philippe Tasquin - tekst: Madiha Figuigui)
Wedding Dance (Marc Lavry, 1903-1967)
Wij is gelijk aan ik plus jij, plus gij, ... (Willy Thomas)*

om terug te keren naar haar eerste muzikale
liefdes zoals jazz, Argentijnse en Braziliaanse

Nahandove (Maurice Ravel, 1875-1937)

liederen, maar ook om de muzikale traditie van
haar Magrebijnse ouders te onderzoeken.

Bestendigheid van pret en vuil (Peter Vermeersch, 1959)

Figuigui richtte haar eigen groep Muzeïk op,
met klassiek geschoolde muzikanten die net als
zij droomden van 'hybride wereldmuziek om

Tito & Sofia (Jan Rzewski)
Wij moeten wij zijn ... (Willy Thomas)*

naar te luisteren, niet om op te dansen'.
Tubasolo (Pascal Rousseau, 1970)
Guigui’s Mad is het eerste project op Madiha
Figuigui’s naam. Deze voorstelling beklijft door

Hagel (Peter Vermeersch)

haar ambivalente en eclectische opzet, die
vrouwelijkheid confronteert met mannelijkheid

Olalla (Kaat De windt, 1963 - tekst: Gabriel Garcia Lorca, 1898-1936)

en het westen oog in oog doet staan met het
oosten. Met haar lyrische stem en onder
begeleiding van gedreven musici uit diverse

Vioolsolo (Guido Schiffer, 1955)
Olores y flores en calles mojadas … (Madiha Figuigui)*

(muzikale) windstreken loodst Madiha Figuigui
de luisteraar door een muzikaal verhaal dat

Ya Bent Bladi (trad. Marokkaans, arr. Samir Bendimered, 1965)

klassieke muziek afwisselt met jazz en liederen
uit de joodse, christelijke en Arabische traditie.

Dança Martelo (Heitor Villa-Lobos, 1887-1959, arr. Samir Bendimered)

Guigui’s Mad is gebaseerd op de schoonheid en
het poëtische met een ruime blik op de

* Gereciteerde teksten

