ZA 06.02.2016 / 20.00 / CONCERTGEBOUW

BIOGRAFIEËN
David Ramael (BE) studeerde trompet,
schriftuur en directie aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel en muziek
wetenschappen aan de Université Libre
de Bruxelles. Hij vervolmaakte zich aan
de Universität Wien en presenteerde
een doctoraat in de directie in de VS.
Het begin van zijn professionele carrière
was even divers, aan het hoofd van het
Roseville Chamber Orchestra, het Lake
Waconia Wind Ensemble en het Golden
Valley Chamber Orchestra, waarna hij heel
gevraagd was als gastdirigent in de VS.
Van 2011 tot 2013 was Ramael artistiek
directeur van Gemini Youth Orchestras.
Hij dirigeerde de afgelopen maanden tal
van orkesten en ensembles in Europa,
Noord-Amerika en Azië.

Canción (Lied), Granada, 1928. Gedrukte reproductie op het programma van Lorca’s
conferentie Canciones de cuna espanolas (Spaanse wiegeliedjes).

Een van de handtekeningen van Federico García Lorca

Het Vlaams Sinfonietta (BE) legt zichzelf
het doel op om de beste hedendaagse
klassieke muziek via uitdagende en inspirerende concerten tot bij het publiek van
vandaag te brengen. Daarbij schuwt het
ensemble geen enkel risico om nieuw talent
en nieuwe werken voorop te plaatsen. Van
bij zijn ontstaan legt het Vlaams Sinfonietta, het vroegere Emanon ensemble,
zich toe op de puurheid van concerten met
zowel het traditionele 20e- en 21e-eeuwse
repertoire als bijzondere en verrassende
uitstappen naar diverse muziekstijlen.

Elise Caluwaerts (BE) studeerde gelijk
tijdig zang aan de conservatoria van
Antwerpen en Brussel, waar zij een
bachelor voor zowel oude muziek als voor
klassieke zang behaalde. Ze studeerde
in 2006 af bij Diane Forlano aan het
Conservatorium van Den Haag en volgde
masterclasses bij onder andere Peter Kooij,
Jozef De Beenhouwer en Gemma Visser.
Caluwaerts begon haar zangcarrière als
barokzangeres en toerde internationaal
met het Collegium Vocale Gent en
Muziektheater Transparant. Later breidde
ze haar repertoire uit naar het romantische
en hedendaagse repertoire en werd een
veelgevraagd concert- en operazangeres.
Als video-graficus besteedt Klaas Verpoest
(BE) in zijn werk zowel aandacht aan het
ontwikkelen van animatiekortfilms als
aan het realiseren van live en interactieve
videoscenografie. Door middel van liveimprovisaties gaat hij op zoek naar de
raakvlakken tussen beeldende kunst,
hedendaagse dans en experimentele
muziek. Als videoperformer is zijn werk
doordrenkt met de hedendaagse techno
logie, met een sterke focus op computer
gegenereerde grafiek.

De zangeres Amparo Cortés (ES) is
nu al zo’n twintig jaar een geliefde figuur
in België. Meestal in het gezelschap
van Wannes van de Velde, die haar
lanceerde, en de jongste tijd ook vaak
alleen met Rafael Sánchez. Als Spaanse
immigrante droeg ze de flamenco met
zich mee, gevoed door de duende van
haar vader, de gesmoorde klacht van
haar migratiegenoten en van al die grote
flamencoartiesten met wie ze in haar
geboorteland in aanraking kwam.
De mensen houden van haar spontaniteit,
temperament en levenslust, en ze weet
steevast haar toehoorders te raken met
de kwetsbaarheid in haar zang.
Port Klezmer (BE / DE / ES) is een
ensemble dat schippert tussen traditie
en experiment. Ze combineren klezmer,
volksmuziek en klassieke kamermuziek
met hun eigen stijl. De sterkte van de
groep ligt in de verscheidenheid van haar
verschillende leden. Ze spelen in orkesten
als het Mahler Chamber Orchestra of
het Lucerne Festival Orchestra en delen
een open geest met oog voor experiment
in hun muziek. Van tijd tot tijd komen ze
samen en duiken onder in de wereld van
hun gedeelde passie: de klezmermuziek.
Arne Deforce (BE) studeerde hedendaagse
muziek, cello en kamermuziek aan de
Koninklijke Conservatoria van Gent en
Brussel. Zijn muzikale cultuur wordt
bepaald door de historische avant-garde
van de 20e eeuw. Als cellist concentreert
hij zich voornamelijk op het hedendaagse
solo- en kamermuziekrepertoire.
Hij heeft een voorkeur voor zogenaamd
‘onspeelbare’ werken, voor elektronische
toepassingen in samenwerking met het
Centre Henri Pousseur (Luik) en voor
experimentele improvisaties met beeld
en geluid. Hij werkte reeds samen met
componisten als Jonathan Harvey,
Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann
en Gunther Steinke.

Marijke Pinoy (BE) studeerde af aan het
Conservatorium te Gent. Ze speelt mee
in producties van Arca, De Korrekelder,
De Werf, NTG, Theater Malpertuis, RVT
en Pantarei, een internationaal collectief
waar ze deel van uitmaakt. Voor Bouche B
ontving Pinoy in 2000 de Velinx Publieksprijs. In 2001 regisseerde ze voor Theater
Zuidpool Colette (Mouchette) naar een
tekst van Arne Sierens. In 2003 werkte ze
samen met Dick van der Harst (muziek)
en Eric de Volder (regie) voor Achter ‘t eten.
Deze productie won de Grote Prijs van
Het Theaterfestival. Op internationale
podia, zoals in Parijs, Reims, Avignon,
Essen, Utrecht en Berlijn is ze een graag
geziene gaste. Naast het werk op het
podium, geeft Pinoy regelmatig les aan
het KASK in Gent, maar ook in Brussel
en Antwerpen. Op het grote doek was
Pinoy te zien in onder andere Het gezin
van Paemel (1986), Vidange Perdue (2006)
en Ben X (2007).
mg Avondland (BE) is het nieuwe
muziekgezelschap van Gregory Frateur
(zanger, auteur en componist), Nicolas
Rombouts (bassist, producer en componist)
en Roel Van Camp (accordeonist
en componist), bekend als de kern van
de Antwerpse popformatie Dez Mona.
In het lange rijtje van Belgische artiesten,
is Dez Mona een mooi en bijzonder exem
plaar. Sinds 2005 brengt deze Vlaamse
groep meesterwerkjes die zich nooit weten
vast te pinnen op één bepaald genre. Na
de succesvolle cross-overproductie SÁGA
i.s.m. B.O.X (Baroque Orchestration X)
richten de bandleden het nieuwe muziekgezelschap mg Avondland op. Daarbij
houden ze niet vast aan de formule van
een vaste band: ze werken telkens samen
met die componisten en muzikanten die
het meest geschikt zijn om een specifiek
project tot een goed einde te brengen.
Voor deze voorstelling werken ze
samen met componist Koen Quintyn
en Vlaams Sinfonietta.

FEDERICO GARCÍA LORCA
Poëtisch concertparcours
19.15 INLEIDING DOOR ANNA LÓPEZ PUJAL

FEDERICO GARCÍA LORCA, HET ZUIDEN VAN HET ZUIDEN
Met de dichter en toneelschrijver Federico García Lorca
(1898-1936) bevinden we ons helemaal in het zuiden
van het zuiden. Een mythisch en archetypisch zuiden.
Zijn werk is er geworteld en groeide uit een nauwe
emotionele relatie met zijn land, Andalusië. De constante
zoektocht naar diepte, naar de wortels, krijgt vorm in
de fundamentele thema’s van Lorca’s poëzie: de evocatie
van de kindertijd en de natuur, het mythische karakter
van de zigeunercultuur en het mysterie van de nacht.
Deze thema’s gaan over het primaire en het primitieve,
het naakte, over wat ons het dichtst bij de aarde brengt.
De poëzie van Lorca is uitdrukking van de diepte van
een landschap en precies daarin ligt zijn universaliteit.
Voor Lorca is de aarde een donkere en mysterieuze kracht
die het lot van de mens bepaalt en zijn passies stuurt:
de donkere liefde, de zwarte smart en het leven dat zich
afspeelt in de schaduw van de dood. Tegenover de
tragiek van de mens blijft het landschap niet onbewogen
en biedt het een muzikale weerklank.
Verte desnuda es recordar la tierra
—
Je naakt zien is de aarde gedenken

IN DE KIJKER

Quatuor Tana © Nicolas Draps

Mauricio Kagel

WDR Sinfonieorchester Köln © Mischa Salevic

Katrien Baerts © Annelies van der Vegt

wo 09.03.16 / 20.00 / Kamermuziekzaal
Quatuor Tana / Spaanse &
Franse kwartetten
Elke componist die een strijkkwartet
componeert, benadert dit eerbiedwaardige
genre met een zekere schroom. Dat
Debussy als prille dertiger al met een
strijkkwartet naar buiten kwam, getuigde
van durf – sommigen vonden het zelfs
ongepast en pretentieus. Ook Yann Robin
en Hector Parra componeerden op jongere
leeftijd hun eerste strijkkwartet – en die waren niet minder innoverend en omstreden
dan dat van Debussy in zijn tijd.

za 12.03.16 / 20.00 / Concertzaal
& Kamermuziekzaal
Kagel concertparcours / Complexloos
& humoristisch
Mauricio Kagel staat bekend als een
componist met een scherp gevoel voor
humor, prikkelende ideeën en het lef om
met zijn muziek de conventies op hun kop
te zetten. Die Stücke der Windrose en
Kantrimiusik zijn daarop geen uitzondering.
Dit is muziek die met fantasie en relativerende humor is geschreven en de luisteraar
uitnodigt om het met dezelfde fantasie
en speelsheid te ervaren.

zo 10.04.16 / 15.00 / Concertzaal
WDR Sinfonieorchester Köln /
Olé. Ravel, Lalo & Bizet
Februari 1875: Parijs maakt kennis met
Lalo’s Symphonie espagnol. Amper een
maand later voert Bizet het Spaanse
zigeunermeisje Carmen ten tonele. Spanje
staat in één ruk op de muzikale kaart van
Frankrijk. Lalo, Bizet en Ravel staken in
hun muziek graag de Pyreneeën over om
inspiratie op te doen in de rijke Spaanse
muziek- en danscultuur.

do 28.04.16 / 20.00 / Kamermuziekzaal
& Concertzaal scène
Ictus Ensemble / Sciarrino’s kamermuziek
Het klankidioom van autodidact Salvatore
Sciarrino heeft net als dat van Luigi Nono
een grote impact gehad op een hele
generatie componisten. Zijn Aspern Suite
is archetypisch voor zijn oeuvre: gedempt,
op de grens van het hoorbare en met verwijzingen naar het verleden. In die traditie
zijn ook zijn Caprices te situeren. Het mag
duidelijk zijn, Sciarrino creëert stukken
in een geheimzinnig universum waarin
muziek, stilte en lawaai elkaar ontmoeten.

Frunce su rumor el mar.
Los olivos palidecen.
Cantan las flautas de umbría
y el liso gong de la nieve.
—
De zee fronst haar gemurmel.
De olijfbomen verbleken.
Zingen doen de fluiten van de schaduw
en de effen gong van de sneeuw.
Die muzikale resonantie nestelt zich
in de poëzie van Lorca en zal hem op zijn
hele literaire weg vergezellen. Federico
García Lorca groeide op met de volksliedjes die zijn moeder voor hem zong en met
het geluid van de gitaren van zijn nonkels.
Hij genoot een klassieke piano-opleiding,
componeerde melodieën voor zijn eigen
gedichten en wou muzikant zijn vóór
hij een man van letteren werd. Muziek
is alomtegenwoordig in zijn werk:
in het uitgesproken ritme van zijn poëzie,
in de inhoud, in de muzikale beelden en
metaforen van zijn gedichten, in de titels
van zijn gedichten en boeken; ook in zijn
lezingen over de duende, de cante jondo
(diepe zang) of de wiegeliedjes, en in zijn
interesse voor de muziek die hij hoorde
in de steden en landen die hij bezocht:
de jazz in New York, de son in Cuba en
de tango in Argentinië. In 1931 bewerkte
García Lorca Spaanse volksliederen die
hij op zijn reizen had verzameld voor

Gezicht met pijlen (1935 -1936) door Federico García Lorca

piano. Hiervan maakte hij opnames met
de danseres en zangeres Encarnación
López Júlvez, La Argentinita, die hij
begeleidde op piano. Voor Lorca was
de vaak ongenoteerde volksmuziek de
meest levendige en spontane kunstuiting.
Zijn liefde voor muziek en de inspanning om poëzie en muziek te verenigen,
zijn zichtbaar aanwezig in de boeken van
de eerste periode (1920-28): Suites, Liedjes,
Gedicht van de Cante Jondo en Zigeunerliedboek. Hierbij was de invloed van de componist Manuel de Falla van groot belang.
Deze introduceerde Lorca in de muziek
van avant-gardecomponisten als Stravinsky,
Debussy of Ravel en in de producties
van Les Ballets Russes: voorbeelden van
hoe je traditionele kunst in avant-gardepoëzie opneemt. Volgens de Falla moest
men evoqueren zonder te imiteren;
een evenwicht zoeken tussen instinct en
intelligentie en was elk type van romantische folklore uit den boze. Tussen 1920
en 1922 organiseerden ze samen een cante
jondo-wedstrijd om de artistieke waarde
van deze muziek kenbaar te maken.
De moderne flamenco was daarvan niet
meer dan een oppervlakkige weerspiegeling. García Lorca vergezelde de Falla
naar de Sacromonte en de dorpen rond
Granada, op zoek naar authentieke cantaores
(flamencozangers) en tocaores (gitaarspelers), die de zuiverheid van het genre
bewaard hadden. Hun muziek was
‘de meest diepgaande uitdrukking van de
Andalusische ziel’ en daarin hoorde men ‘de
intense klaagzang van de verdwenen eeuwen’.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
—
Het is een golvende stilte,
een stilte
waarin valleien en echo’s verglijden
Met Dichter in New York ondergaat
García Lorca’s poëzie een vernieuwing; ze
krijgt een hermetische, expressionistische
en surrealistische toon. Het verblijf in
New York (1929-1930) moest Lorca helpen
een diepe identiteitscrisis te overwinnen:
een mislukte liefde, een literaire frustratie
en de worsteling met zijn homoseksualiteit. De bundel legt een dubbele crisis
bloot: een persoonlijke en een sociale.
Deze buitengewone stad met wolken
krabbers die ‘vechten met de hemel’,

Federico García Lorca aan de piano

O V ERZI CHT
een stad zonder wortels, wordt het
symbool van de kapitalistische, onrechtvaardige en onmenselijke samenleving.
Het is radicale poëzie van opstand en
protest, een reflectie op het sociale
engagement van de kunstenaar.
Een verschrikkelijke angst waart
door alle gedichten.
porque yo no soy un hombre,
ni un poeta, ni una hoja,
pero sí un pulso herido que sonda
las cosas del otro lado.
—
omdat ik geen man ben,
geen dichter, geen blad,
maar wel een gewonde hartslag
die de dingen peilt aan de overkant.
De aanwezigheid van muziek in de
poëzie van Lorca is te vinden in de
gesproken verzen. Voorgedragen poëzie
is, net als muziek, een levend geheel;
ze wordt geboren en sterft op het moment
zelf, in de creatieve handeling. Reciteren
is bewegen op het ritme van de stem, het
is een ritus, het is muziek en dans: een
vers uitspreken is ademen zoals de aarde
ademt. Om deze eenheid te bereiken, moet
de dichter, net zoals de musicus, bezeten
worden door een diepe emotie en door
een mysterieuze kracht die hem volledig
in vervoering brengen: de duende. ‘Duende
hebben’, een uitdrukking die Lorca uit de
woordenschat van de flamenco overnam,
heeft niets te maken met techniek en
professionaliteit. Duende is lichamelijke,
fysieke en intuïtieve emotie, een innerlijke

kracht die afkomstig is uit de aarde, die
‘omhoog stuwt door de zolen van de voeten’ en
de kunstenaar naar de hoogste staat van
creativiteit voert. Maar Lorca waarschuwt
er ook voor dat ‘Duende alleen kan komen
als ze de dood aanschouwt’. Dit betekent dat
kunst altijd risico’s moet inhouden, dat
het een strijd op leven en dood moet zijn,
een strijd van de kunstenaar met zichzelf
en met het publiek. De kunstenaar danst
altijd op een slappe koord. Alleen wanneer
hij dit risico neemt, is er participatie en
communicatie met het publiek, alleen zo
kan er zich een poëtische ervaring voordoen.
Lorca werd door Franco’s millities
gefusilleerd in 1936, aan het begin van
de Spaanse burgeroorlog. Kunst en
cultuur, synoniemen van vrijheid, zijn
altijd de grootste bedreiging geweest
voor totalitaire regimes.

Kamermuziekzaal

ECO DEL RELOJ (30 MIN.)
GROEP 1 & GROEP 2
DE PROFUNDIS (30 MIN.)
GROEP 1

DE PROFUNDIS (30 MIN.)
GROEP 2

(Met dank aan Rika Savat en
Jo Libbrecht voor het taaladvies /
Vertaling gedichten: Bart Vonck)

Eco del Reloj

De Profundis

[fedeˈɾiko ɣarˈθi.a ˈlorka]

David Ramael: dirigent
Elise Caluwaerts: coloratuursopraan
Klaas Verpoest: visuals

Port Klezmer:
Jaan Bossier: klarinet/basklarinet
Anna Puig-Torné: altviool
Axel Ruge: contrabas
An Raskin: accordeon

David Ramael: dirigent
Elise Caluwaerts: coloratuursporaan

—
Petra Vermote (1968)
Kammersymphonie ‘Eco del Reloj’ (2015)
WERELDPREMIÈRE

Diferencias (2001-2015)

Dichter in New York
Marijke Pinoy: voordracht
Arne Deforce: cello

Jaan Bossier (1973)
Canción de otoño en Castilla (2015)
Amparo Cortés (1950)
El canto quiere ser luz
Las tres hojas
La lola
De Profundis
Jaan Bossier
De Profundis (2015)
Amparo Cortés
Canción china en Europa
Baile
Nana de Sevilla
Zorongo
Amparo Cortés / Jaan Bossier
Adio Querida

Vlaams Sinfonietta: ensemble
mg Avondland:
Gregory Frateur: zang
Nicolas Rombout: contrabas
Roel van Camp: accordeon
Koen Quintyn: arrangement
—
Federico García Lorca (1898-1936)
Selectie uit Canciones Españolas Antiguas
George Crumb (1929)
Madrigals III (1971)
- La noche canta desnuda sobre los puentes
de marzo
- Quiero dormir el sueño de las manzanas
- Nana, niño, nana del caballo grande
que no quiso el agua
mg AVONDLAND
[fedeˈɾiko ɣarˈθi.a ˈ lorka] (2016) WERELDPREMIÈRE
(in opdracht van Concertgebouw Brugge)
Met dank aan Manuel González Rodríguez

De kracht van een thuis.

Arne Deforce (1962)
Improvisaties

Man in a White Suit
Compositie: Roel Van Camp
en Gregory Frateur
Lyrics: Gregory Frateur en Craig Ward
Arrangement: Koen Quintyn
Het verloren lichaam.
Juan Ramirez De Lucas
Compositie: Nicolas Rombouts, Gregory
Frateur en Koen Quintyn
Lyrics: Gregory Frateur en Craig Ward
Arrangement: Koen Quintyn
De fatale liefde, weerstaan aan angst en
dreiging, kiezen voor de liefde.
Moaning Prayer
Oración por el professor, el torero,
el anarquista y el poeta
Compositie: Gregory Frateur
en Koen Quintyn
Lyrics: Gregory Frateur en Craig Ward
Arrangement: Koen Quintyn
Het finale ochtendgloren.

La Influencia
Compositie: Nicolas Rombouts
Arrangement: Koen Quintyn

—
Federico García Lorca (1898-1936)
Selectie gedichten en teksten uit de bundel
Dichter in New York

DICHTER IN NEW YORK (30 MIN.)
GROEP 1
[FEDEˈRIKO ƔARˈΘI.A ˈLORKA] (40 MIN.)
GROEP 1 & GROEP 2

Francisco García Lorca, Antonio Luna, María del Carmen de Falla, Federico García Lorca, Wanda Landowska, Manuel de Falla en Dr. José Segura in Granada in 1922

—

DICHTER IN NEW YORK (30 MIN.)
GROEP 2
PAUZE

Anna López Pujal

Amparo Cortés: flamencozangeres

Studio 1

INLEIDING

PROGRAMMA

Vlaams Sinfonietta:
Valerie Debaele: fluit
Eduardo Olliqui: hobo
Geert Baeckelandt: klarinet
Filip Neyens: fagot
Simon Haspeslagh: hoorn
Steven Bossuyt: trompet
Alex Mainz: trombone
Claire Lechien, Jessica Tortorice: viool
Tine Janssens: altviool
Thomas Frühauf: cello
Natacha Save: contrabas
Wouter Vande Ginste: piano
Annelies Boodts: harp
Vincent Caers: slagwerk

Concertzaal

The Inevitable
Compositie: Roel Van Camp,
Gregory Frateur en Koen Quintyn
Lyrics: Gregory Frateur en Craig Ward
Arrangement: Koen Quintyn
Het reizen, de vlucht, de zoektocht,
het vinden en verliezen.

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
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