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Nadar
Kamermuziekzaal - 20.00

19.15 Inleiding door Daan Janssens

Biografieën
Nadar is in 2006 opgericht door een aantal
jonge muzikanten, afkomstig uit diverse
conservatoria, met een gemeenschappelijke passie voor hedendaagse muziek.
Nadar wil het werk van de jongste generatie
componisten centraal stellen en aan jonge
nationale en internationale componisten een
forum bieden. Hoogtepunten van de voorbije seizoenen waren het portretconcert van
Olga Neuwirth (1968) in de Nieuwe Reeks
(Leuven), concerten op Ars Musica 2008
& 2009, concerten in Flagey en de Handelsbeurs (2009) en concerten tijdens het
Harvest Festival in Odense (Denemarken) in
2009. In juli 2010 is Nadar uitgenodigd door
de Ferienkürse für Neue Musik in Darmstadt
en verzorgt het ensemble concerten op
Festival Musica in Straatsburg en tijdens het
Leuvens TRANSIT Festival.
Emilie De Voght (1983) studeerde o.a.
bij Dina Grossberger aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel. Ze volgde reeds
masterclasses met o.a. Montserrat Caballé
en Jard van Nes. Ze vertolkte de titelrol
van de barokopera Ipermestra in het
Conservatorium van Brussel. In 2007 zong ze
de Koningin van de Nacht (Die Zauberflöte)
in Zuid-Holland en België met de Stichting
Klein Podium. Voor november 2010 zijn bij
dezelfde organisatie opvoeringen voorzien
van Le Nozze di Figaro (Suzanna). Ze werd
reeds als soliste gevraagd bij het Vlaams
Radio Koor, Collegium Vocale o.l.v. Philippe
Herreweghe en La Petite Bande o.l.v.
Sigiswald Kuijken. Recent richtte zij samen
met pianiste Sylvie Decramer het liedduo
Ars Itineris op en is zij stichtend lid van het
kamermuziekensemble Odysseia. Verder
werkt zij ook regelmatig met het saxofoonkwartet Bl!ndman en het jonge ensemble
Nadar dat zich specialiseert in hedendaagse
muziek.

Els Mondelaers studeerde aan het
Lemmensinstituut en het conservatorium van
Gent. Ze volgde meestercursussen bij o.a.
Claron McFadden en Irwin Gage. In 2006
werd Els Mondelaers geselecteerd om de
Lucerne Festival Academy te vervoegen.
Hier werkte ze samen met Pierre Boulez,
Daniel Reuss, Sofia Gubaidulina en Matthias
Pintscher. Els Mondelaers verleent haar
medewerking aan o.a. het Prometheus
Ensemble, Champ d’Action, het Spectra
ensemble, het Hermes ensemble, Triatu en
Nadar. Ze creëerde werk van Annelies Van
Parys, Luc Brewaeys, Kris Defoort, Daan
Janssens, e.a. Bij LOD speelde ze mee in de
performance Aeon. Met Muziektheater
Transparant bracht ze o.a. The Medium van
Peter Maxwell Davies. Ook het lied draagt
ze een warm hart toe. In september 2009
was ze opnieuw te gast in Luzern, voor
Berio’s Sinfonia onder leiding van Boulez
en nog in 2009-2010 creëerde ze bij
Transparant de hoofdrol in de nieuwe
opera van Annelies Van Parys.

Nadar:
Daan Janssens: dirigent
Emilie De Voght: sopraan
Els Mondelaers: mezzosopraan
Katrien Gaelens: fluit
Dries Tack: klarinet
Elisa Medinilla: piano
Jutta Troch: harp
Tom De Cock: percussie
Marieke Berendsen: viool
Marijn Thissen: altviool
Pieter Matthynssens: cello
———
Beat Furrer (1954)
Aria (1998)
José María Sánchez-Verdú (1968)
Giorno dopo giorno (1998/1999)
———
Beat Furrer
Presto con Fuoco (1997)
Daan Janssens (1983)
(trois études scénographiques) (2008/2010), wereldcreatie
(étude scénographique)
(... réduit au silence.)
(...)

vox

Nadar. Tekst en muziek
De composities die het Nadar Ensemble
deze avond brengt, zijn gebaseerd op een
tekst. In Aria voor sopraan en zes instrumenten van de Zwitsers-Oostenrijkse componist
Beat Furrer (1954) zijn tekstfragmenten te
horen van een radiohoorspel van de Duitse
auteur Günther Eich (1907-1972), Giorno
dopo giorno voor ensemble van de Spaanse
componist José María Sánchez-Verdú (1968)
is gebaseerd op een korte tekst van de
Italiaanse dichter Salvatore Quasimodo
(1901-1968), en de tekst van (trois études
scénographiques) voor mezzosopraan en
ensemble, een compositie van de Vlaamse
componist Daan Janssens (1983), is van de
hand van de Portugese schrijver Fernando
Pessoa (1888-1935).
Deze vier teksten worden in elk werk op een
compleet verschillende wijze benaderd. In
Aria (1999) van Beat Furrer horen we enkel
tekstfragmenten, stukjes van een woord,
lettergrepen of fonemen. Furrer deconstrueert de tekst van Günther Eich volledig. De inhoud van de tekst gaat voor
de luisteraar bijna volledig verloren, wat
overblijft is – naast af en toe een herkenbaar
woord – de klank en de kleur van de letters,
fonemen en tekstfragmenten. Aria is een
erg virtuoze compositie die het uiterste
vergt van alle uitvoerders. Het werk begint
gejaagd en zeer nerveus. In de klanktextuur
keren steeds enkele korte ‘muzikale gestes’
terug: korte explosieve crescendi, snelle
tweeëndertigsten, een hamerend ostinato in
het hoogste pianoregister … Naar het einde
van de compositie toe wordt deze onrustige sfeer enkele keren onderbroken door
telkens langer wordende momenten van
stilstand en rust.

Ook Giorno dopo giorno (1998/1999) van
José María Sánchez-Verdú heeft banden met
de poëzie. Op het einde van het laatste van
de drie delen horen we een tekstfragment
van de Italiaanse dichter Salvatore
Quasimodo: ‘Ognuno sta solo sul cuor della
terra, trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.’ (‘Elke mens staat alleen in het hart
van de wereld, doordrongen van een zonnestraal: en plots valt de avond.’). Het vallen
van de avond, de schemering, de grens
tussen licht en donker, tussen klank en ruis,
speelt in deze compositie een fundamentele
rol. Zeer vaak spelen fluit en klarinet half
met toon, half met lucht. De strijkers strijken
steeds op die plaats waar klank overgaat in
ruis (door bijvoorbeeld langzaam tegen of
op de kam te gaan spelen). Sánchez-Verdú
zoekt extreme contrasten op, zowel in zijn
instrumentatie als in zijn dynamische aanwijzingen. Het ene moment horen we plotse
klankerupties, even later is de klank van de
instrumenten nauwelijks hoorbaar. Deze
ongewone klankwereld wordt nog versterkt
door het gebruik van microtonale scordaturas bij de strijkers (de snaren worden in
intervallen kleiner dan een halve toon iets
hoger of lager gestemd dan normaal) en
het gebruik van enkele ongewone speeltechnieken.
Tot slot horen we de creatie van (trois études scénographiques) voor mezzosopraan
en ensemble van de Brugse componist Daan
Janssens. Janssens schreef (étude scénographique), het eerste deel van deze compositie in 2008, in opdracht van het Spectra
Ensemble. (… réduit au silence.), het tweede
deel, ontstond een jaar later. (…) ten slotte,
de laatste van de drie études, wordt in dit
concert voor het eerst uitgevoerd. In (trois
études scénographiques) staat de transformatie van muzikaal materiaal centraal.
Herhaaldelijk horen we dezelfde korte mu-

zikale motieven en elementen over de drie
delen heen terugkeren. De muzikale context
is echter steeds zeer verschillend, waardoor
dezelfde muzikale elementen in de verschillende sonore contexten telkens anders
weerklinken. Identiek muzikaal materiaal
wordt in de verschillende delen van het werk
als het ware vanuit een steeds ander perspectief benaderd. De tekst van het eerste
deel van de compositie is van de hand van
Ricardo Reis, die van het derde deel schreef
Alvaro De Campos. Reis en De Campos
zijn beide heteroniemen van de Portugese
schrijver Fernando Pessoa. In de loop van
zijn leven heeft Pessoa talloze schrijvers en
dichters ‘verzonnen’. Elke auteur die hij
creëerde, had een eigen stijl, persoonlijkheid en biografie. In de verschillende delen
van de (trois études scénographiques)
vinden we enkele aspecten van de persoonlijkheden van Reis en De Campos terug.
Het eerste deel is afgemeten en gestructureerd, net zoals Ricardo Reis, die gestileerde
verzen schrijft die verwijzen naar de Griekse
mythologie. Het laatste deel – op tekst van
Alvaro De Campos – begint gelijkaardig,
maar zoekt naar het einde toe steeds meer
extremen op. Van de vier composities die
Nadar deze avond brengt, wordt de tekst
in het werk van Janssens misschien op de
meest traditionele wijze gebracht. Lyrisch in
het eerste deel, maar steeds meer gefragmenteerd en in stukken verbrokkeld naar
het einde van het derde deel toe.
Daan Janssens
De in de brochure 0910 aangekondigde
creatie van ‘Avec diamants extrêmes’ van
Filip Rathé is uitgesteld.

Daan Janssens

DO 13.05.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
& COLLEGIUM VOCALE GENT /
IVÁN FISCHER
De strenge fuga uit Bartóks opzwepende Muziek voor
snaren, slagwerk en celesta doorstaat moeiteloos de
vergelijking met het meesterlijke contrapunt uit Mozarts
Vesperae solennes de confessore. Wanneer het Collegium
Vocale Gent zich voegt bij Iván Fischer en zijn orkest, kunnen de verwachtingen nauwelijks hoger gespannen zijn.

CONCERTGEBOUWCAFÉ
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor cultuurliefhebbers. Het rookvrije café met uitzicht op
’t Zand is bovendien een goede plek om tijdens de dag
te genieten van de verwenkoffie of het ruime aanbod van
lunches. Open van woensdag tot zaterdag vanaf 11 uur
en bovendien op dagen met een voorstelling vanaf een
uur voor aanvang.

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

