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VR 08.01.2010
19.15 Inleiding door Maarten Beirens
20.00 Kwadratur #2/Transfo / Eric Sleichim & BL!NDMAN

— — —
ZA 09.01.2010
19.15 Inleiding door Maarten Beirens
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

domein
luc
brewaeys

con
tempo

Ter gelegenheid van het Domein Luc Brewaeys wordt de
Bowmore whisky aan € 5 verkocht in het Concertgebouwcafé.

vr 08.01.2010
Kwadratur #2/Transfo
Eric Sleichim & BL!NDMAN
CONCERTZAAL - 20.00
19.15 Inleiding door Maarten Beirens

BL!NDMAN [sax]:

Jonathan Harvey (1939)

Koen Maas: sopraansax, turntable

Mortuos Plango (1980)

Roeland Vanhoorne: altsax, turntable
Piet Rebel: tenorsax, turntable

Eric Sleichim (1958)

Raf Minten: baritonsax, turntable

Strange Attractors (2009)

BL!NDMAN [drums]:

Luc Brewaeys (1959)

Ruben Cooman: percussie

Vogliamo inneggiare all’uomo, Module 1

Ward De Ketelaere: percussie, e-gitaar

(2009, wereldcreatie in opdracht van

Yves Goemare: percussie

BL!NDMAN)

Hannes Nieuwlaet: percussie
Thierry De Mey (1956)
BL!NDMAN [vox]:

Silence must be! (2002)

Griet De Geyter: sopraan
Gunther Vandeven: contratenor

John Zorn (1953)

Andreas Halling: tenor

Cat O’Nine Tails, Part 1 (1988)

Matthew Zadow: bas
Heiner Goebbels (1952), arr. Eric Sleichim
BL!NDMAN [new strings]

Stadt Land Fluss, Part 1, 2, 3 (2001)

Floris Uytterhoeven: viool, turntable
Jennifer De Keersmaecker: viool, turntable

Kaija Saariaho (1952)

Ine Kuypers: altviool, turntable

Nuits, Adieux (1991)

Joyce Kuipers: cello, turntable
Tristan Murail (1947)
Eric Sleichim: concept en regie

Vampyr (1984)

Remon Fromont: lichtontwerp
Maarten Beirens: dramaturgie

Mayke Nas (1972)

Bart Bouckaert: repetitor

EnJeNoemtHetLiefde (2006)

Jo Thielemans: techniek klank
Brecht Beuselinck: techniek licht

Philip Glass (1937), arr. Eric Sleichim
Music in Contrary Motion (1969)

Concert in opdracht van Concertgebouw Brugge en Happy New Festival (Kortrijk), in coproductie met deSingel.

za 09.01.2010
Ictus
Brewaeys en het spectralisme
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
19.15 Inleiding door Maarten Beirens

Ictus

Jonathan Harvey (1939)
Death of Light / Light of Death (1998)

Georges-Elie Octors: dirigent
Michael Schmid: fluit

Tristan Murail (1947)

Bruce Richards: hoorn

Ethers (1978)

Piet Van Bockstal: hobo
— Pauze —
Dirk Descheemaeker: klarinet
Philippe Ranallo: trompet

Luc Brewaeys (1959)

Alain Pire: trombone

Double Concerto voor alt-/basfluit en hoorn,

Gerrit Nulens: slagwerk

tien instrumenten en electronic sounds

Annie Lavoisier: harp

(2009, wereldcreatie in opdracht van Ictus)

Jean-Luc Plouvier: piano
Igor Semenoff: viool
Aurélie Entringer: altviool
Geert De Bièvre: cello
Géry Cambier: contrabas

Concert in coproductie met Ictus.
Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden op 14 januari in ‘In de Loge’.

zo 10.01.2010
The Roentgen Connection
Les Méandres de la Mémoire
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00
14.00 Studio 1 / Diapason. Documentaire over Luc Brewaeys
15.00 Studio 1 / Johan Huys in gesprek met Luc Brewaeys en Annelies Van Parys
The Roentgen Connection

Annelies Van Parys (1975)

Karolina Bäter: blokfluit

Partita (2009, wereldcreatie)

Karin Preslmayr: viola da gamba
Ere Lievonen: klavecimbel

Franco Donatoni (1927-2000)

Henry Vega: live electronic performance

Nidi II (1992)
Henry Vega (1973)
Solo voor viola da gamba en live electronics
(2002)
Luc Brewaeys (1959), arr. Ere Lievonen (1972)
Les Méandres de la Mémoire, bewerking voor
blokfluit en klavecimbel (1997-2009)
Györgi Ligeti (1923-2006)
Continuum (1968)
Jukka Tiensuu (1948)
uit Musica ambigua (1996-98)
Yksin?
Veto

Domein Luc Brewaeys
Luc Brewaeys (1959) is ontegensprekelijk
een van de meest gewaardeerde componisten in Vlaanderen. Zijn omvangrijke oeuvre
overspant het hele gamma van solowerken,
kamermuziek, ensemblewerken en bovenal
orkestwerken, waaronder tot op heden acht
symfonieën. Hiermee manifesteert Brewaeys
zich als een van de meest toonaangevende
persoonlijkheden in de Vlaamse nieuwe
muziek. Meer nog dan de omvang van zijn
oeuvre, is het de kwaliteit van zijn muziek
waaraan Brewaeys zijn reputatie te danken
heeft. Zelf omschrijft hij zijn muzikale positie
als typisch Vlaams, in de zin dat hij het beste
van de invloeden van de grotere omringende landen kan oppikken zonder daarbij
in een eenduidig, strak esthetisch keurslijf
gedrongen te worden. Zo vind je Franse
invloeden (Pierre Boulez, Tristan Murail,
Gérard Grisey) die vooral in Brewaeys’ harmonische systeem doorklinken, een Duitse
voorkeur voor een doordachte formele en
structurele organisatie, en zelfs een melodische flair die je met wat goede wil Italiaans
kan noemen. Dat zijn leermeesters een even
internationaal gezelschap vormen, kan dan
ook geen toeval zijn: André Laporte, Franco
Donatoni, Brian Ferneyhough en in dezelfde ‘vormende’ jaren onderhield hij ook
een nauw contact met Iannis Xenakis. De
stilistische weg die Luc Brewaeys vanaf het
midden van de jaren 1980 heeft bewandeld,
is zeer consistent.

Symfonicus
Hoewel er in dit ‘Domein’ geen voorbeelden van te horen zullen zijn, is het vrijwel
onmogelijk een beeld te schetsen van Luc
Brewaeys zonder zijn symfonische output
te vermelden. Brewaeys is namelijk een van
de zeldzame componisten die een rasechte
symfonicus genoemd kan worden: iemand

die van het symfonische orkest zijn favoriete
medium heeft gemaakt. Veel symfonici grijpen terug naar de taal en de vormprincipes
van de romantiek – wat immers de bloeiperiode van het symfonische genre was.
Brewaeys daarentegen, is een componist die
de kunst verstaat om het in wezen logge,
19e-eeuwse apparaat dat een symfonieorkest is, te gebruiken om er zonder meer zijn
muziek mee te maken, in een volop eigentijdse muziektaal. De acht symfoniën (de
achtste was tot nu toe onafgewerkt, maar
zal wellicht nog deze lente in zijn volledige
vorm gecreëerd worden) en de talrijke
orkestwerken die Brewaeys tot op heden
heeft afgeleverd, tonen inderdaad een
componist met een ongebreidelde fantasie
om ongehoorde klankcombinaties, grootse
orkestrale gestes en een indrukwekkende
mengeling van harmonie, (theatrale) expressiviteit en kleur uit te werken. Uiteraard is
het de grootte van het orkestapparaat dat
Brewaeys zo aantrekt, want dat laat hem
toe om een enorm gamma van combinaties
van klanken en kleuren te gebruiken. Het
is dan ook geen toeval dat Brewaeys in
2004 en 2005 de twee boeken Préludes van
Claude Debussy voor orkest heeft bewerkt.
Hoewel zijn bewerkingen (waarvoor hijzelf
trouwens de term ‘hercomposities’ verkiest)
nooit debussyaans maar volop brewaeysiaans klinken, onthult deze keuze een zeer
betekenisvolle link met Debussy, die aan het
begin van de 20e eeuw bij uitstek gold als
de grootmeester van het verfijnde gebruik
van het orkestrale kleurenpalet.

Spectralisme
De belangrijkste muzikaal-esthetische term
om de muziek van Luc Brewaeys te karakteriseren, is ‘spectralisme’. Sinds 1983 sluit
zijn muziek immers aan bij de compositietechnieken zoals die door Franse compo-

nisten als Tristan Murail en Gérard Grisey
waren ontwikkeld. Deze ‘spectrale muziek’
vertrekt van het fysische gegeven van de
boventoonreeks. Iedere toon heeft behalve
een grondfrequentie (de centrale ‘la’ van
440 Hz bijvoorbeeld) ook een hele reeks
veel zachtere frequenties die van nature
meeklinken. De verhoudingen tussen die
frequenties zijn op enkele uitzonderingen
na steeds dezelfde (de ‘boventoonreeks’),
alleen zijn niet alle boventonen steeds even
prominent. Het verschil in welke boventonen
sterker en zwakker aanwezig zijn, is wat wij
waarnemen als een verschil in klankkleur:
de reden waarom diezelfde ‘la’ van 440 Hz
op pakweg een trompet anders klinkt dan
op een klarinet. In een spectrale compositie
dient de boventoonreeks als basis voor de
harmonie, of om het simplistisch te stellen: de componist combineert noten die in
dezelfde verhouding tot elkaar staan als frequenties in een boventoonreeks. Het is alsof
je een klank onder de microscoop legt en de
patronen en verhoudingen die je daar ziet,
dan toewijst aan de verschillende instrumenten van het ensemble/orkest in kwestie.
Doordat het spectralisme zo sterk gebaseerd is op de akoestische eigenschappen
van klank, klinkt het vaak zeer sensueel.
Spectralisme plaatst het timbre, de klankkleur op de voorgrond en dat uit zich niet
enkel in de manier waarop harmonie naar
analogie met het timbre wordt georganiseerd, maar betekent ook gewoon dat een
spectrale componist de concrete eigenschappen van iedere klank wil koesteren.
In dat opzicht is spectralisme voor Luc
Brewaeys meer dan enkel een kwestie van
compositietechniek. Elk van zijn werken
geeft blijk van een uiterste zorg voor het
opbouwen van een klankwereld. De eigenheid van de instrumentencombinatie in
kwestie wordt bij Brewaeys steeds een zeer

belangrijk gegeven, zelfs wanneer hij de
onorthodoxe speeltechnische mogelijkheden van een instrument aftast of wanneer
hij elektronica gebruikt om het klankenpalet
nog verder aan te scherpen.
Het concert van Ictus plaatst een gloednieuw werk van Luc Brewaeys – een concerto voor fluit, hoorn en ensemble – volop in
die context van het spectralisme. Met Ethers
(1978) van Tristan Murail (voor fluit en vijf instrumenten) klinkt er een van de ‘klassiekers’
van het spectralisme. In vergelijking met de
werken van Brewaeys en Jonathan Harvey
die ermee worden gecombineerd, valt in
Ethers in ieder geval het statische karakter
van de muziek op. Nu is de meeste spectrale
muziek doorgaans zeer statisch van aard,
wat perfect te verklaren is: die spectrale
harmonieën ontvouwen hun rijkdom pas het
best door ze lang genoeg vast te houden en
ze geleidelijk te exploreren. Vooral op het
gebied van de harmonie kunnen spectrale
composities zeer lang binnen dezelfde spectrale ‘regio’ blijven rondzwerven. Binnen één
spectrum zijn er bedwelmend mooie harmonieën te vinden, maar is het niet evident om
snel van de ene harmonische sfeer naar een
andere te springen.
Jonathan Harvey omzeilt die valkuil niet
enkel door een veel vrijer gebruik van de
spectrale technieken, maar ook door zijn
muziek een nadrukkelijke spirituele lading
mee te geven. Inspiratie haalt hij daarbij
steeds nadrukkelijker uit het boeddhisme,
maar niet uitsluitend. Death of Light/Light of
Death (1998) is gebaseerd op de kruisiging
zoals die is afgebeeld op het Isenheimeraltaar van de schilder Matthias Grünewald.
De vijf figuren op het schilderij krijgen vijf
muzikale ‘commentaren’.

De benadering van Luc Brewaeys om de
statische harmonie te doorbreken, doet
vooral een beroep op allerlei speeltechnische mogelijkheden, op virtuositeit en op
snelheid. Luc Brewaeys heeft steeds dat
stereotiepe verfijnde-maar-statische karakter
van het spectralisme trachten te ontwijken.
Zijn muziek bulkt daarom van de levendige
details: ritmische finesses, ornamenten,
arabesken en bovenal een waaier van alternatieve speeltechnieken die als onverwachte ‘effecten’ worden bovengehaald. De
bedoeling is de luisteraar wel die verfijnde
statische harmonieën te bieden, maar hem
niet de kans te geven zich te vervelen. Door
een zeer levendig en kleurrijk muzikaal
oppervlak te scheppen, biedt Brewaeys als
het ware een tegengewicht voor de meer
langzaam evoluerende harmonie. Al moet
daar meteen aan worden toegevoegd dat
Brewaeys’ harmonische taal de jongste jaren
aan enige evolutie onderhevig is. Vanaf de
opera L’uomo dal fiore in bocca zoekt hij
steeds vaker de grenzen van de spectrale
harmonie op, door noten toe te voegen die
in het betreffende ‘spectrum’ niet thuishoren. Op die manier ondergraaft hij doelbewust de wetmatigheden van zijn zelfgekozen
harmonische systeem, trekt hij het open en
bouwt hij bovenal een nieuw soort spanning
op, met muziek die afwisselend de spectrale
harmonie lijkt te bevestigen en te
ontkennen.

Theatraliteit
Of het nu als tegengewicht voor de statische kant van het spectralisme is of niet,
ritmische levendigheid is een vast ingrediënt
van Brewaeys’ muziek. De oppervlakte van
een compositie van Luc Brewaeys wemelt
vaak van de noten. Het geeft de muziek een
soort van ongrijpbare kwaliteit, een vluchtigheid en een gevoel van sprankeling die

een perfect tegengewicht vormen voor de
harmonische continuïteit en de vaak strakke
structuur van een werk in nauwkeurig
uitgemeten tijdsblokken. Die beweeglijke
en niet zelden ook virtuoze schrijfwijze is bij
hem echter nooit een doel op zich, maar
staat ten dienste van de expressieve kracht
van de muziek. Brewaeys is immers zelfs in
de meest abstracte composities een man
met een sterk theatraal instinct. De talrijke
alternatieve speeltechnieken en effecten zijn
ingrijpende gebeurtenissen die abrupt, opvallend, soms zelfs lichtjes humoristisch een
andere wending of een opmerkelijk accent
aan een werk kunnen geven. Maar steeds
blijft het opvallen hoe die theatrale gestes in
het discours van de muziek hun zinvolle en
logische plaats hebben. Als Brewaeys’ composities zich het best laten karakteriseren
als overweldigende complexen van klank,
dan zijn die theatrale effecten daar enkel de
meest in het oog springende details van.
Ook onorthodoxe combinaties van klanken
zijn voor hem (deels) om die reden een
dankbaar gegeven. Les Méandres de la
Mémoire (1997), bijvoorbeeld, ontstond
als een compositie voor de niet-evidente
combinatie van blokfluit(en) en piano. In het
concert van The Roentgen Connection valt
dat in een nieuwe versie voor blokfluit en
klavecimbel te beluisteren. Dat concert staat
trouwens in het teken van opeenvolgende
muzikale generaties: Brewaeys’ muziek
wordt er omringd door werk van zijn leraar
Franco Donatoni en zijn leerlinge Annelies
Van Parys.
Dat Brewaeys een centrale plaats zou innemen in de al even theatrale aanpak van
BL!NDMAN stond eigenlijk in de sterren
geschreven. De beweeglijkheid van Brewaeys’ muziek maakt ze uiterst geschikt
om een plaats te krijgen in Kwadratur #2/

Transfo: een grote montage van nieuwe (en
oude) muziek die snel in elkaar vervlochten
wordt. Kwadratur #2/Transfo is opgevat
als één doorlopende performance waarbij
allerlei composities elkaar opvolgen en
overlappen. Deze aanpak laat ook toe dat
de voorstelling in één grote spanningsboog
wordt opgebouwd, zodat de (fragmenten
van) bestaande composities in elkaar haken
tot een overkoepelend geheel. Centraal
staat hierbij het concept van ‘transformatie’.
Drie types van transformatie zijn als grote
thema’s doorheen de performance gevlochten. Er is de visuele transformatie van duisternis naar licht, naast de transformatie van
het musiceren op de gebruikelijke wijze naar
experimentele speeltechnieken, en tot slot
het belangrijkste thema: de wijze waarop
technologie de menselijke mogelijkheden
transformeert naar nieuwe hybride vormen.
De relatie tussen mens en machine komt
zo op de voorgrond en het nieuwe werk
van Luc Brewaeys – dat uit verschillende
modulaire segmenten bestaat – sluit daarbij
aan door terug te grijpen naar het Italiaanse
futurisme uit het begin van de 20e eeuw.
Het futuristische geloof in machines als
symbolen van de moderniteit contrasteert
mooi met de hedendaagse hybride relatie
tussen mens en technologie. Zijn Vogliamo
inneggiare all’uomo haalt zijn tekst (en
inspiratie) uit het Futuristisch Manifest van
Filippo Marinetti.
Maarten Beirens

Luc Brewaeys © Savio Van Bavel

Uit een brief van Luc Brewaeys aan Johan Huys, 15 mei 2004

Brief
Op 15 mei 2004 schreef Luc Brewaeys mij
een van z’n brieven. De aanhef van deze
brief spreekt voor zich. Of Luc zijn ‘nietdringende epistels’ vandaag nog altijd met
de hand schrijft, is zeer de vraag, want het
handgeschreven epistolaire genre lijkt me
ondertussen gedegradeerd tot anachronisme. Jammer genoeg.
Nieuw is dit niet. Al in 1954 vond de
Spaanse auteur Pedro Salinas het nodig om
in zijn prachtige essay Defensa de la carta
misive y de la correspondencia epistola –
pas in 1982 vertaald als Pleidooi voor de
brief – te waarschuwen voor de teloorgang
van de kunst en de geneugten van het briefschrijven. ‘Psychologen zien in het grafische
model van de beweging de kwintessens
van alle uitdrukking. Het handschrift is, zo
zeggen ze, een ‘uitgekristalliseerde’ vorm
van iemands houding, een prisma dat vele
innerlijke lichten van een persoon weerspiegelt’, zo schrijft Salinas. Schreef Luc in de
bovenstaande aanhef niet hetzelfde?
Maar er is meer … Het lezen van het handgeschreven fragment uit een brief van 17
januari 2005 vergt wel enige moeite. Het
is deze moeite, dit dwingen tot traagheid,
tot bestuderen, die je een grondiger inzicht
verschaft in wat, waarom en hoe iets staat
geschreven. Het is soms verbazingwekkend
te constateren hoe, althans in een brief van
een vriend of vriendin met wie je een belangstelling deelt, vorm en inhoud heel wat
gemeenschappelijke kenmerken vertonen.
Wanneer ik na jaren de (te) weinige brieven
van Luc herlees en bekijk, dan komen ze
echt over als ‘Méandres de la Mémoire’.
Johan Huys

Uit een brief van Luc Brewaeys aan Johan Huys, 17 januari 2005

Biografieën
In 1988 startte saxofonist en componist Eric
Sleichim met BL!NDMAN. Inspiratiebron
voor die naam was Marcel Duchamps tijdschrift The Blind Man. Deze titel verbeeldt
het dadaïstische idee van een blinde gids
die bezoekers door een kunsttentoonstelling
leidt. Sleichim vertaalt dit muzikaal en kiest
consequent voor experiment in een interdisciplinaire omgeving. Hij krijgt opdrachten uit
de dans- en theaterwereld, en schreef enkele soundtracks voor stille films. In het kader van het educatieve project ‘BL!NDMAN
junior [4x4]’ heeft het ensemble sinds 2005
enkele jonge kwartetten onder zijn hoede.
Met hen vierde BL!NDMAN in maart 2008
ook zijn twintigjarige bestaan in het Concertgebouw. Sleichim zelf verruilde zijn
positie als actief musicus binnen het kwartet
inmiddels voor die van artistiek leider.
Ictus is een ensemble voor hedendaagse
muziek dat sinds 1994 in de gebouwen van
de danscompagnie Rosas gevestigd is. De
programmatie van Ictus beslaat een zeer
breed stilistisch spectrum (van Aperghis
tot Reich, van Murail tot Waits) maar zorgt
binnen elk concert voor coherentie: thematische concerten (de transcriptie, de gelaagde
tijd, de nocturne, de ironie, muziek en film),
portretconcerten (Jonathan Harvey, Fausto
Romitelli, Toshio Hosokawa) en scenische
producties (opera’s, video- en dansproducties). Sinds 2003 resideert Ictus in de opera
van Lille. Ictus was te gast in de meeste
grote zalen en gerenommeerde festivals
van Europa (Musica Strasbourg, Witten,
Brooklyn Academy of Music, Festival
d’Automne in Parijs, Royaumont,
Villeneuve-lez-avignon, Wien-Modern).

The Roentgen Connection werd in 2001
opgericht door Goska Isphording (klavecimbel), Karolina Bäter (blokfluit) en Karin
Preslmayr (viola da gamba). Het ensemble is
gespecialiseerd in de uitvoering van hedendaagse muziek op historische instrumenten.
Het won de eerste prijs van de ‘International
Penderecki Competition’ in Krakov (Polen)
en was finalist van de ‘Gaudeamus Contemporary Music Competition’ in Rotterdam.
The Roentgen Connection bouwt aan een
groter repertoire voor de ongewone instrumentencombinatie. De specifieke klankmogelijkheden van het ensemble inspireerden
verschillende componisten. The Roentgen
Connection is te gast op internationale
festivals als Aqua Musica (Amsterdam), Musica Polonica Nova (Wroclaw), Klangzeit en
November Music.

VR 12.02.10 T/M DI 23.02.10
COME ON! ACTION! / FESTIVAL
In de eerste editie van het COME ON! festival is ACTION! de baseline. Muziek, geluid, dans en
muziektheater worden voor u ‘on the spot’ gecreëerd. De uitdaging en bijzondere spanning van kunst
waarbij weinig tot niets op voorhand vastligt, intensifieert de ervaring en houdt uitvoerders en publiek
op het puntje van de stoel.
di 09.02.10 20.00
			
vr 12.02.10 20.00
			
za 13.02.10 20.00
			
di 16.02.10 20.00
			
wo 17.02.10 20.00
			
do 18.02.10 20.00
			
zo 21.02.10 10.30
			
22 & 23.02.10
			

Lecture-Performance Arne Deforce
Grafische partituren
Huelgas Ensemble & BL!NDMAN
Geïmproviseerd contrapunt en toevalsmuziek
Bad Boys Collective / Music on the spot
Concert met geprojecteerde grafische partituren
Action! / Salva Sanchis & Kris Defoort
Improvisatieproject / Solodans en livemuziek
Quatuor Hêlios / Seul à Seuls
Multimediaconcert door vier slagwerkers
The Division Lobby
Improvisatie in de 17e eeuw
ACTION! Happening / Champ d’Action
Performances, installaties, exposities, lunch
Eersteklasconcerten / Musica & Champ d’Action
Educatief project voor het eerste leerjaar

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

