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Spectra Ensemble & Vlaams Radio Koor
Spectra Ensemble

Vlaams Radio Koor

(bas)klarinet
Kris Deprey
Valerie Vereecke

sopraan
Els Crommen*
Lore Binon*
Marina Smolders*
Karen Lemaire
Hildegarde Van Ovestraeten
Hilde Venken
Nadine Verbrugghe
Eva Goudie-Falckenbach
Sarah Van Mol
Sarah Abrams
Jolien De Gendt

percussie
Frank Van Eycken
Björn Denys
Bart Quartier
Gert D'haese
Koen Plaetinck
Gerrit Nuelens
piano
Luc Van Loo
Elisa Medinilla
Yutaka Oya
Johan Bossers
viool
Pieter Jansen
cello
François Deppe

alt
Marleen Schampaert*
Lena Verstraete
Marianne Byloo
Marleen Delputte
Saartje Raman
Noëlle Schepens
tenor
Ivan Goossens
Frank De Moor
Paul Schils
Gunter Claessens
Paul Foubert
Adriaan De Koster
bas
Philippe Souvagie
Joris Derder
Conor Biggs
Jan van der Crabben
Lieven Deroo
Marc Meersman
Kai-Rouven Seeger
Pieter Coene

* Music for 18 musicians
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Uitvoerders en programma
Spectra Ensemble: ensemble
Vlaams Radio Koor: koor
Filip Rathé: dirigent
Elena Yaparova: sopraan
Mila Shkirtil: mezzosopraan
Boris Stepanov: tenor
Maxim Bulatov: bas
Yannick Willox: klanktechniek (in Music for
18 musicians)
—
Steve Reich (1936)
Music for 18 musicians (1976)
— pauze —
Igor Stravinsky (1882-1971)
Les Noces (1923)
I. Première partie
1. Premier Tableau: Chez la mariée
2. Deuxième tableau: Chez le marié
3. Troisième tableau: Le Départ de la mariée
II. Deuxième partie
4. Quatrième tableau: Le Repas de noces

Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op 11.04.2012 tijdens ‘In
de loge’. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden.
Met Nederlandse boventiteling.
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.

COME ON!

VOX
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Les Noces
Tussen de kleurrijke Russische folklore die
aan de basis ligt van Les Noces, en het
gestileerde vlechtwerk van repetitieve
patronen in Music for 18 musicians, ligt meer
dan een halve eeuw muziekgeschiedenis.
Hoewel beide werken op fundamentele
punten van elkaar verschillen – Les Noces
is een echt koorwerk, terwijl de vier
vrouwenstemmen in Music for 18 musicians
vooral met het instrumentale ensemble
versmelten – zijn er ook heel goede redenen
om uitgerekend deze werken van Igor
Stravinsky (1882-1971) en Steve Reich (1939)
in één concert te combineren. Eerst en vooral
is er natuurlijk de instrumentatie. Ofschoon
Stravinsky aanvankelijk voor Les Noces
met het idee van een koor en groot orkest
speelde – het type extra-groot symfonisch
orkest dat hij ook in de Vuurvogel of Le
Sacre du printemps had gebruikt – koos hij
uiteindelijk voor een kleinere bezetting. Na
een eerste versie waarin de instrumentale
partijen door pianola, harmonium, twee
cimbaloms en percussie werden vertolkt,
koos hij in de definitieve versie voor vier
piano’s en een percussie-ensemble. Dat
laat zowel veel gelaagde als heel ritmisch
geprofileerde elementen toe. Zo’n sound
die van alle zoete sensualiteit is ontdaan en
voluit gaat voor het percussieve, heldere
en transparante, maakt van Les Noces
nog steeds een van de meest ongeremd
‘modern’ klinkende werken uit de eerste
helft van Stravinsky’s carrière. Het is dat
type klankbeeld, gedomineerd door piano’s
en percussie, dat in Reichs oeuvre in het
algemeen en in Music for 18 musicians
in het bijzonder, centraal staat. Al voegt
Reich met de klarinetten, viool, cello en de
vier vrouwenstemmen wel meer variatie in
de klank toe, toch blijven ook bij hem de
percussieve elementen van begin tot einde
domineren.
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Al even bepalend is het belang van ritme en
puls. Les Noces drijft op een voortdurende
puls die door ritmische accenten in
onregelmatige patronen wordt opgedeeld.
Slechts op drie korte momenten – telkens
waar solisten het overnemen – onderbreekt
Stravinsky die stuwende puls. Bij Reich
wordt de puls de volledige compositie
aangehouden (vooral in de xylofoons en vanaf
Section VI in de maraca’s, in de volksmond
ook wel sambaballen genoemd) en is hij zelfs
zo belangrijk dat het begin en slot van Music
for 18 musicians ‘Pulse’ als titel kreeg. Voor
Reich leggen gepulseerde akkoorden de
harmonische basis waarop allerlei processen
van korte melodisch-ritmische frasen zich
kunnen afspelen.
Igor Stravinsky’s eerste plannen voor Les
Noces – of Svadebka, zoals de Russische titel
luidt – dateren al van 1912. Pas in 1914 kreeg
hij een bundel met traditionele Russisiche
liederen in handen waaruit hij kon putten om
zijn eigentijdse herinterpretatie van de muziek
voor traditionele Russische huwelijksfeesten
vorm te geven. Toch zou het nog tot 1923
duren voordat hij Les Noces uiteindelijk
voltooide. Het werk houdt het midden tussen
een cantate en een ballet: het stuk is volledig
gezongen waarbij kleine groepjes solisten
die meestal gestalte geven aan bepaalde
personages het koor af en toe aflossen,
maar Stravinsky componeerde het voor
het balletgezelschap van Sergei Diaghilev
(1872-1992), dat het ook in première bracht.
De praktische bekommernissen om het als
balletmuziek te kunnen gebruiken, waren
ongetwijfeld een belangrijke motivatie voor
Stravinsky om geen orkest te gebruiken – al
is het alternatief met piano’s en percussie wel
heel radicaal en draagt het zonder meer bij
tot de strakke, ongebreideld moderne toon
van het werk. In dat opzicht is Les Noces
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vergelijkbaar met Le Sacre du Printemps
(eveneens een ballet voor de compagnie
van Diaghilev, maar dan 12 jaar eerder).
Beide werken nemen een portret van het
Russische plattelandsleven als uitgangspunt
om vernieuwende muziek te maken waarin
reminiscenties aan traditionele muziek de
springplank vormen voor de baanbrekende
mogelijkheden van de nieuwe muziek. In
Les Noces is het onderwerp feestelijker dan
in Le Sacre met zijn barbaarse rituelen en
zijn mensenoffer. Bovendien is de muziek
éénvormiger, geconcentreerd op de grillige
patronen van onregelmatig wisselende
ritmische accenten.
Voor Steve Reich was Music for 18 musicians
een keerpunt in zijn muzikale evolutie.
Vanaf het midden van de jaren 1960 had hij
naam gemaakt met radicale minimal music,
vooral gekenmerkt door zijn techniek van
phase shifting (identieke partijen geleidelijk
‘uit elkaar schuiven’ en zo een complexe
aaneenschakeling van canons opbouwen). Het
hoogtepunt en tevens eindpunt was Drumming
(1971) – tot dan toe Reichs langste en meest
ambitieuze werk. Allicht had hij het gevoel dat
hij na Drumming de mogelijkheden van phase
shifting al voldoende geëxploreerd had, want
in de volgende jaren ging Reich op zoek naar
nieuwe elementen. Daarvan was Music for
18 musicians (1974-1976) het grote resultaat.
Zoals uit de titel blijkt, bracht Reichs ensemble
het bij de première met 18 muzikanten. Daarbij
moest één muzikant bijvoorbeeld zowel piano
als marimba en xylofoon kunnen en willen
spelen – vaak wordt het nu om die reden door
meer muzikanten uitgevoerd. De keuze om
met een uitgebreid ensemble van minstens 18
muzikanten te werken, gaf aan Reichs muziek
een gelaagdheid, een variatie in klankkleur en
ging hand in hand met een structuur op basis
van harmonie.
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Music for 18 musicians valt uiteen in
drie grote delen. Eerst worden door het
hele ensemble elf pulserende akkoorden
gespeeld, een sensuele mengeling van kleur
en harmonie. Elk van die akkoorden wordt
dan gebruikt als een harmonische basis
van een vijftal minuten waarop motieven
opbouwen en weer afbouwen en daarbij
allerlei compacte canons introduceren
(Sections I-XI). Vermits het eerste en laatste
akkoord van die reeks van elf dezelfde
zijn, kan het slot van Section XI naadloos
overvloeien in een herneming van Pulse. Een
gesloten systeem van elf harmonische ‘zones‘
die driemaal doorlopen worden, schraagt
de compositie en zou de toon zetten voor
de op harmonie gebaseerde structuren
die Reich in de daaropvolgende jaren zou
ontwikkelen. Maar ondanks de rijkdom aan
timbres en de wisselende harmonische zones,
is Music for 18 musicians nog steeds een
werk waarin de strenge spaarzaamheid van
de minimal music voelbaar is. Alle beknopte
melodische motieven die ontwikkeld worden
in de Sections hebben dezelfde ritmische
basisgestalte (3+2+1+2 achtste noten,
steeds gescheiden door een achtste rust:
het patroon dat Reich had geïntroduceerd
in Clapping Music (1972)). Enkel Section V
is daarop een uitzondering: daar spelen de
piano’s het patroon uit Violin Phase (1967) in
driestemmige canon. Die aanpak levert een
sterk gevoel van muzikale samenhang op,
met geleidelijk wisselende texturen waarin de
enkele plotse veranderingen (zoals de intrede
van de maraca’s in Section VI) des te harder
opvallen.
Maarten Beirens
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Biografieën
Het Spectra Ensemble (BE), opgericht in
1993, heeft een kern van acht geïnspireerde
musici die al meer dan tien jaar samenwerken
en zo een unieke sound en een opmerkelijke
muzikale coherentie ontwikkelden. Met Filip
Rathé als artistiek leider en dirigent, is het
ensemble een gedreven pleitbezorger van
Vlaamse hedendaagse componisten op de
internationale muziekscène. Spectra creëert
veel opdrachtwerken in constante dialoog
met referentiewerken in een ruime waaier
aan presentatievormen zoals concerten,
happenings, muziektheater en multimediaevenementen.
Het Vlaams Radio Koor (BE) werd in 1937
als professioneel kamerkoor gesticht door
de toenmalige openbare omroep. Vandaag
de dag is het koor een ensemble van hoog
niveau, dat zowel in binnen- als buitenland
tot de top wordt gerekend. Vanaf dit
seizoen concerteren de 24 zangers onder
leiding van chef-dirigent Hervé Niquet. In
de programmering van het Vlaams Radio
Koor is een eerste belangrijke pijler de
a-capellaproducties. Daarnaast werkt het
koor regelmatig samen met orkesten als
Brussels Philharmonic en het Rotterdams
Philharmonisch Orkest.
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Filip Rathé (BE) studeerde piano en directie
aan het Koninklijk Conservatorium van Gent.
Hij vervolmaakte zich verder als dirigent
bij Laszlo Heltay en Pierre Cao, studeerde
compositie bij Lucien Goethals en behaalde
een licentiaatsdiploma in de musicologie aan
de Universiteit Gent. Sinds 1993 is Filip Rathé
artistiek leider en dirigent van het Spectra
Ensemble, waarmee hij meer dan 60 nieuwe
werken creëerde. Zijn eigen composities
werden uitgevoerd door onder meer het
Vlaams Radio Koor, ASKO en Kremerata
Baltica. Momenteel schrijft hij een nieuwe
compositie in opdracht van het Nederlandse
ensemble De Volharding.
De sopraan Elena Yaparova (RU) studeerde
eerst musicologie en vervolgens zang aan het
conservatorium van Sint-Petersburg. Ze won
verschillende internationale zangwedstrijden.
Na haar operadebuut als Marguerite in
Gounods Faust, zong ze verder grote
repertoirerollen als Leonora in Verdi's La Forza
del Destino en de titelrol in Puccini's Tosca.
Daarnaast voerde ze verschillende cantates en
oratoria uit in heel Europa. In 2007 kreeg ze
de medaille van Ekaterina de Grote voor haar
bijdrage aan de Russische staat.
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De mezzosopraan Mila Shkirtil (RU) maakte
haar debuut als soliste in 1994 met Vivaldi's
Gloria in de St. Petersburg Philharmonic Hall.
Sinds 1997 zong ze in verschillende producties
van het theater van het Sint-Petersburgse
conservatorium. Haar internationale
operadebuut volgde vier jaar later in het
Stadttheater Klagenfurt in Oostenrijk. Naast
opera's zingt Shkirtil ook regelmatig delen
uit cantates en oratia, in het gezelschap van
beroemde orkesten uit Rusland en Europa. Tot
haar discografie behoren onder andere vocale
composities van Shostakovich en Glinka.

Maxim Bulatov (RU) was van 1996 tot 1999
als bas-bariton solist bij de M. Glinka State
Academy Opera House. Sedert 2002 werkt
hij als solist bij de concertorganisatie
St. Petersburg-Concert. Hij vertolkte
belangrijke rollen in opera's van Donizetti en
Verdi tot Janáček en Britten, en in oratoria
van Bach, Mozart, Beethoven, Schumann en
Brahms. Concerttournees brachten hem in
Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje, Japan en
Israël.

Boris Stepanov (RU) studeert sinds 2005
koordirectie en zang aan het conservatorium
van Sint-Petersburg. Ondanks zijn jonge
leeftijd, zong hij reeds tenorpartijen in opera's
van Purcell, Britten, Tchaikovsky en Matteson
in Rusland en daarbuiten. Als solist bij het
koor van de Smolnykathedraal zong hij delen
uit opera's en oratoria van Rachmaninoff,
Schütz, Bach, Schittke en Mozart, en dit in de
grootste zalen van Moskou en Sint-Petersburg.
Zijn stem is te horen op opnames met werk
van onder meer Shostakovich.
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In de kijker

Patricia Kopatchinska

Lets Radio Koor

do 01.03.12 / 20.00 / Concertzaal
Berliner Requiem / Collegium Vocale Gent
& I Solisti del Vento
Kurt Weills indringende Berliner Requiem
is gebaseerd op teksten van Bertolt Brecht
en is overduidelijk een kind van zijn tijd,
het interbellum. In Weills Vioolconcerto
krijgen I Solisti del Vento gezelschap van de
onvergetelijke Patricia Kopatchinskaja. Muziek
van Hanns Eisler en Hugo Distler vervolledigt
dit originele programma.

do 08.03.12 / 20.00 / Concertzaal
Lets Radio Koor / Rothko Chapel
Het Lets Radio Koor wordt wel eens het beste
koor ter wereld genoemd. Wie er bij was
toen ze de ideale uitvoering van Ligeti’s Lux
aeterna brachten, wil hun versie van Feldmans
Rothko Chapel niet missen. In dit ontroerende
meesterwerk schiep Feldman een unieke
klankwereld, geïnspireerd door het abstract
expressionisme van schilder Mark Rothko.

Concertgebouw Servies
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de tien deelnemende horecazaken
op www.concertgebouw.be/servies.

1300 parkeerplaatsen ‘eerste rang’

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
Coverbeeld: Vlaams Radio Koor © Bjorn Tagamose / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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