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‘Een compositie komt pas echt
tot leven als die live wordt
uitgevoerd, en wanneer rasechte
meesterwerken langskomen,
dan moet je erbij zijn.
De topstukken – één per eeuw –
zijn als het ware een bucket list
voor klassieke muziek.’

15.00 Stadsschouwburg

ZO 25 FEB 2018

9
KOPERGIETERY & Cas Public
Voor kinderen vanaf 9 jaar

—
In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

Leif Inge
—
zie p. 4
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— Jeroen Vanacker, artistiek directeur
DANS
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FAMILIEVOORSTELLING

22-25 FEB 2018

Ludwig van
Beethoven
en ‘zijn Negende’

Voelstoel

DO 22 FEB 2018

Lounge Ludwig

Kamermuziekzaal (op 22 februari) & Mezzo
1 (op 23 & 24 februari)
Doorlopend

Een bonte ode aan Ludwig van Beethoven

Kurt Van Eeghem: gastheer

Deze installatie is een samenwerking van
geluidskunstenaar Jürgen De Blonde
(All Things Sound), meubelontwerper
Ward Delbeke (draW) en de stoffeerders
van Atelier Motief in opdracht van
Concertgebouw Brugge.

Jos van Immerseel: piano, Tröndlin
(ca.1825-35)
Peter Tábori: hobo
Lisa Shklyaver: klarinet
Jane Gower: fagot
Helen MacDougall: hoorn

Anima Eterna Brugge: orkest
Collegium Vocale Gent: koor
Korneel Bernolet: dirigent
Yeree Suh, Elisabeth Rapp: sopraan
Isabelle Rejall: mezzosopraan
Markus Schëfer, Tom Phillips: tenor
Thomas Bauer: bariton
Ayako Ito: piano, Tröndlin (ca.1825-35)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Grave & Rondo uit Pianokwintet, opus 16

Ludwig van Beethoven
Koorfantasie, opus 80

—

22-25 FEB 2018

22-25 FEB 2018

De voelstoel ‘Vibrating Soundscape’ is
een trillend meubel dat muziek en geluid
niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar
maakt. Neem plaats op de stoel voor een
bijzondere zintuiglijke ervaring. Dankzij de
vrije vorm van deze chaise longue kan u
zitten, liggen of hangen en zo de stoel en
de muziek op uw favoriete manier horen én
voelen. Tijdens deze Topstukweek kan u in
de voelstoel Beethovens Negende ‘voelen’
in de versie van Anima Eterna Brugge.

Ayako Ito: piano, Tröndlin (ca.1825-35)
Ludwig van Beethoven
6 Bagatellen, opus 126
—

9 Beet Stretch

Jos van Immerseel: piano, Tröndlin
(ca.1825-35)
Yeree Suh: sopraan

Angel Room
Doorlopend (op 22, 23 & 24 februari)
In de Angel Room loopt gedurende de
Topstukweek Beethoven 9 Beet Stretch,
een geluidskunstwerk van de Noorse artiest
Leif Inge. Beethovens Negende klinkt
uitgerekt tot een lengte van 24 uur, zonder
enige verandering van toonhoogte.

door de Schotse kunstenaar Douglas
Gordon die in 24 Hour Psycho Hitchcocks
film vertraagde om het ‘onderbewuste’ te
ontdekken. ‘I simply thought it would be
better to do it with sound.’
De gebruikte uitvoering is van Nicolaus
Esterházy Sinfonia en Koor gedirigeerd
door Béla Drahos (Naxos 8.553478), met
dank aan Naxos USA. Het werk werd
in 2002 gecreëerd bij Notam, Oslo met
software ontwikkeld door Bill Schottstaedt.

Leif Inge beschreef het effect in The New
York Times eens als een ‘trance feeling.
Letting the sound just go on without trying
to expect anything, [that’s] really the way
to listen to it. You get away from the idea of
music having a definite start and a definite
end.’ Hij werd voor het werk geïnspireerd

Franz Schubert (1797-1828)
An die Freude, D139
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Seufzer eines Ungeliebten Gegenliebe,
WoO118
Der Kuss, opus 128
Lounge ca.20.45-21.45 uur
meer over de Lounge op p. 6

OUT OF THE BOX

Meer informatie op www.læyf.com
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Lounge
Les chambres
scientifiques

Beethovens getuigen
Mezzo 3

Artiestenloges

Kurt Van Eeghem: voordracht

01
02
03
04
05

Inkomhal
Kamermuziekzaal
Concertzaal
Foyer parterre
Artiestenloges (13-17)

06
07
08
09

Tolkencabines
Angel Room
Mezzo 1
Mezzo 3

Beethoven-dj
Foyer parterre

Anke Gilleir: literatuurwetenschapper,
Schillers Ode an die Freude
Anna Vermeulen: musicoloog,
Beethovens Grosse Fuge
Pieter Bergé: musicoloog, Beethovens
Negende symfonie
Sabine Sinnaeve: audioloog, doofheid
& gehoorstoornissen
Sofie Taes: musicoloog, Beethovens
Diabellivariaties

Beethoven-kenner Johan Huys
smeert de oren met het spannendste
van Beethoven.

07

Johan Huys: dj

PLATTEGROND

LOUNGE

Een pagina, een gedicht, een idee ...
waag de sprong en schuif aan bij vijf
specialisten.

Plattegrond

Voelstoel

Kamermuziekzaal`

Instrumentenpleïade
Tolkencabines

—
zie p. 4

Maak kennis met de historische
instrumenten van Anima Eterna en
hun bespelers.

Poëzieguerilla

09

08

Foyer parterre
Diederik Ornée: klarinet
Thibaud Robinne: trompet
Glenn Liebaut: percussie
Bernadette Verhagen: altviool

Christina Van Geel, Geert Viaene,
Hanne Pirlet, Manu Van Acker &
Rik De Jonghe: voordracht

Foto-expo
Beethoven H❤rtz

9 Beet Stretch
Angel Room

Mezzo 1

05

03
06
04

Leif Inge: installatie

01

—
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Beethoven H❤rtz

Bekijk ook de
foto-expo rond
Beethoven H❤rtz.
Doorlopend op Mezzo 1

Muziek in je binnenste
19.00 Kamermuziekzaal
—

22-25 FEB 2018

Ode an die Freude
O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere!
De Negende symfonie in d, opus 125 van
Ludwig van Beethoven geldt als een
hoogtepunt in de geschiedenis van de
klassieke muziek. Beethoven voltooide
deze symfonie toen hij al volledig doof was.
Dit was voor Musica, impulscentrum voor
muziek, de inspiratiebron voor het project
Beethoven H❤rtz.
Muziek beluisteren is fijn, maar hoe
beleven doven en slechthorenden deze
wereldberoemde symfonie? Samen met de
leerlingen van Spermalie in Brugge gingen
Musica en het Concertgebouw op zoek naar
andere manieren om klank te ervaren. Kan
je klank zien? Kan je klank voelen?
Kristof Lauwers van Stichting Logos
ontwikkelde speciaal voor dit project
de ‘Triltank’. Deze installatie bestaat uit
een container met een plaat van 1 m2
waaronder een luidspreker is gemonteerd.
Vervolgens wordt de container gevuld met
een laagje water waardoor klanken via
de luidspreker zichtbaar worden als fijne
rimpels op het water. De toonhoogte en de
klankkleur van het geluid bepalen welke
patronen verschijnen. De installatie wordt
aangestuurd met een microfoon.

Negen dove en slechthorende kinderen
gingen tijdens de krokusvakantie aan
de slag met het muzikale materiaal van
Beethovens Negende symfonie: de ritmische
patronen, de toonaard, de structuur van de
compositie en het prachtige slotkoor met
de ‘Ode aan de vreugde’. Zij werden daarbij
muzikaal ondersteund door zangcoach en
workshopleidster Emma Rekers. Hiernaast
experimenteerden ze erop los met de
Triltank. Door de stemmen van de kinderen
te koppelen aan de Triltank werden de
vibraties van de geproduceerde klanken
in het water gevisualiseerd, met prachtige
beelden als resultaat.
Op vrijdag 23 februari presenteren de negen
deelnemers als echte kunstenaars een eigen
creatie van de ‘Ode aan de vreugde’ aan
de kinderen van hun school. Ook gaan ze
samen met hun klasgenootjes aan de slag
met de Triltank.
Op zaterdag 24 februari zullen de kinderen
de repetitie van Anima Eterna Brugge en
Collegium Vocale Gent bijwonen. We laten
hen tussen de musici plaatsnemen en
instrumenten (én zelfs zangers) aanraken is
voor één keer toegelaten, zo kunnen ze de
muziek en de vibraties letterlijk voelen en
ervaren.
Dit traject, waarin muziek, fysica, wiskunde
én beeldende kunst samenkomen, mondt
uit in een toonmoment voorafgaand aan
de uitvoering van Beethovens Negende
symfonie door Anima Eterna Brugge.
Een project van Musica i.s.m.
Concertgebouw Brugge, Stichting Logos,
Spermalie en Kinderclub de Dolfijntjes
— 08 —

VR 23 & ZA 24 FEB 2018

Beethoven. Symfonie nr. 9
Anima Eterna Brugge
20.00 Concertzaal
—
Anima Eterna Brugge: orkest
Collegium Vocale Gent: koor
Korneel Bernolet: dirigent
Yeree Suh: sopraan
Isabelle Rejall: mezzosopraan
Markus Schäfer: tenor
Thomas Bauer: bariton
—
Lecture-performance
Pieter Bergé: moderator
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symfonie nr. 9 in d (1822-1824)

‘Naar Beethoven luisteren heeft
alleen zin als je bereid bent
om ook zijn tegendraadsheid
ernstig te nemen. Het is echt
geen pluchen-zetelmuziek
– zeker de Negende niet! Ze
doet soms pijn aan de oren, en
hopelijk ook een beetje aan
het hoofd. Waarschijnlijk het
meest misbruikte muziekwerk
ter wereld, maar het grootste
misbruik is nog altijd om ernaar
te luisteren alsof er niets aan
de hand is; alsof het enkel
zielenzalving is.’
— Pieter Bergé, hoogleraar KU Leuven

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
De concerten van vrijdag 23 en
zaterdag 24 februari worden
opgenomen. Op zaterdag wordt het
concert bovendien live gestreamd op
de website en in de Inkomhal. Bedankt
voor het vermijden van storende
geluiden, ook tussen de delen.

ORKESTRAAL

OUT OF THE BOX

TIP
Beleef Beethovens Negende tot in de
toppen van uw tenen, ontdek ook de
voelstoel (zie p. 4), de installatie 9 Beet
Stretch (zie p. 4) en de foto-expo rond
Beethoven H❤rtz (Mezzo 1)

— 09 —

22-25 FEB 2018

ZA 24 FEB 2018

‘De grootste uitdaging voor
mij is spanning houden over
de vier delen. Het eerste deel is
lang, het tweede heeft een vaak
vergeten middendeel, het trage
deel komt als iedereen eigenlijk
het koor al wil horen, en dan
duurt het nog enkele minuten
voor we een zanger te horen
krijgen. Een machtige boog.’

22-25 FEB 2018

— Korneel Bernolet, dirigent

Ten tijde van Beethovens symfonische debuut
was de esthetische appreciatie van de
instrumentale muziek aan een steile opmars
bezig, met de symfonie als paradepaardje.
Ondanks zijn prestige op het vlak van schaal,
opzet en intentie, wekte het genre omwille
van zijn ‘abstracte’ aard ook enige scepsis:
muziek zonder gezongen tekst werd niet
in staat geacht ethische waarden, sociale
boodschappen, politieke of artistieke ideeën
te kunnen overbrengen. De symfonie werd er,
kortom, van verdacht meer entertainment
dan cultuur te zijn.
Vooral in Duitstalig Europa en met Haydn,
Mozart en Beethoven als sleutelfiguren,
keerde het tij aan het begin van de 19e eeuw:
de ontstentenis van tekst gold nu als vrijbrief
voor creativiteit en expressie. Instrumentale
muziek werd het toonbeeld van muziek met
universele zeggingskracht en kreeg al gauw
eigen kwaliteiten toegedicht: ook muziek
zonder woorden was bij machte een verhaal
te vertellen.

Hoewel deze ontwikkeling niet geheel op
zijn conto te schrijven is, was Beethoven wel
een spilfiguur op een scharniermoment. Zijn
directe invloed op het esthetische concept, de
thematische integratie en het dramatische
potentieel van de symfonie zou generaties
lang doorwerken. Maar ook op het technische
vlak was Beethoven een cruciale schakel. Via
een plejade aan compositietechnieken heeft
hij de vormtaal van het genre vernieuwd en
zowel de symfonische totaalconstructie als de
invulling van de afzonderlijke delen herdacht.
Elke symfonie is als een laboratorium waarin
ideeën worden getest, probleemstellingen
worden beproefd en een ontdekkingstocht
doorheen nieuwe expressieve territoria wordt
afgelegd. Precies daarom is er niet zoiets als
‘een typische Beethoven-symfonie’.
Beethovens symfonieën worden steeds
als een geheel gezien, in tegenstelling tot
die van Schubert waar men het vaak over
een aantal onvoltooide symfonieën heeft.
Toch liet Beethoven ook heel wat werken
onvoltooid. Gustav Nottebohm (1887) schatte
misschien erg hoog met vijftig begonnen
symfonieën, maar het is duidelijk dat de
componist aanvankelijk nog op zoek was
naar acceptabele prestaties op het gebied
van de symfonie. Op zijn dertigste zette hij
dan de stap met zijn ‘eerste’. Het verrassende
septiemakkoord waarmee de symfonie opent
is dan ook niet zo maar een geniaal idee,
maar het resultaat van aanhoudend zoeken
op welke manier hij zich kon onderscheiden
van zijn twee gigantische voorgangers: Haydn
en Mozart.
De eerste zes symfonieën volgden elkaar
daarna met vrij korte tussenpozen op: 1800,
1802, 1803, 1806, 1804-08, 1807-08. Na een
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• Beethoven was een spilfiguur in de
ontwikkeling van de symfonie.
• De Negende geldt als een iconisch
werk in Beethovens oeuvre.
• Voor het eerst krijgt een symfonie
vocale partijen.

korte onderbreking ontstonden de vrijwel
gelijktijdig geschreven Zevende en Achtste
(1811-12). Zijn Negende symfonie voltooide
Beethoven in 1822-24, toen al volledig doof.
Collega-componist en Beethoven-leerling
Carl Czerny getuigt: ‘die 3 ersten Sätze
[wurden ] in frührer Zeit, wo er noch hörte,
entworfen. Das Chorfinale ist im gehörlosen
Zustand geschrieben.’
De doofheid van Beethoven ligt zeker aan de
basis van het apocalyptische karakter van
de Negende en aan de bijna onrealistische
moeilijkheidsgraad van het werk. Ondanks
– of misschien dankzij – die complexiteit,
geldt ‘Beethoven 9’ anno 2018 als het meest
iconische werk van zijn gehele oeuvre.
Gezegend met nog meer monumentale
dimensies dan zijn voorgangers, verklankt
deze meesterlijk gebouwde kathedraal de
geboorte van de triomf uit de ontreddering,

‘The Ninth Symphony of
Beethoven with it’s ‘Ode an die
Freude’ reunites all people, good
and bad, because in the eyes
of the almighty God, we are all
brothers and sisters. And there
is joy in unity. Salvation awaits
soulmates who together cherish
the beauty of this world.’
— Kristina Girethova,
studente Europacollege Brugge

en de zielentocht van introspectie naar
jubelzang. Vormelijk steunt de compositie op
twee concepten: een symfonie met koorfinale
en een puur instrumentaal werk. Beethoven
zou deze aanvankelijk als aparte composities
hebben opgevat en aan beide schetsen zowat
10 jaar hebben gewerkt alvorens hij besloot
ze in één partituur te gieten. Een volgende
mijlpaal in de ontstaansgeschiedenis van de
Negende was de integratie van Schillers Ode
an die Freude in de finale: meteen de eerste
keer in de geschiedenis dat een symfonie van
vocale partijen werd voorzien.
Op het vormelijke en stilistische vlak wordt
deze symfonie weleens geduid als de
verklankte transformatie van klassieke naar
volbloed-romantische symfonie, daarmee
de weg plaveiend voor de creaties van de
Brahms/Liszt-generatie. De eerste drie delen
laten zich nog binnen het referentiekader
van de classicistische symfonie duiden,
weliswaar met een sterk verwijde harmonie,
verregaande thematische integratie en
nieuwe schaalgrootte. De finale rukt zich
echter helemaal los uit het traditionele model
en zoekt via een rapsodische structuur,
poëtische onderstroom en ethisch appel
een nieuwe weg naar het oor en hart van de
toehoorder.
De Negende symfonie geniet niet enkel
onder melomanen maar ook onder
uitvoerders de status van ‘monstre sacré’:
de legendarisch moeilijke partituur bulkt
van de speltechnische uitdagingen –
getuige daarvan de quasi-onspeelbare
hoornpassage in het langzame deel.
Vaststellingen als deze doen beseffen
dat Beethoven met zijn symfonische
opus ultimum het medium tot aan – en
misschien wel tot voorbij – de grenzen van de
uitvoeringsmogelijkheden heeft gebracht. In
die zin komt het werk niet enkel het epitheton
‘hoeksteen van Beethovens orkestrale
oeuvre’ toe, maar kan het in het bredere
perspectief van de muziekgeschiedenis
beschouwd worden als de wieg van het
moderne symfonische repertoire.
— Sofie Taes & Jos van Immerseel
— 011 —

22-25 FEB 2018

Beethovens
legendarische Negende

Anima speelt Beethoven 9

15e
EEUW

07 MEI — 12 MEI 2018

JACOB
OBRECHT
Missa de SanctoDonatiano

18 OKT — 21 OKT 2018

CLAUDIO
MONTEVERDI

17e
EEUW

Vespro Della Beata Vergine

18e
EEUW

JOHANN
SEBASTIAN
BACH
Magnificat

22 FEB — 25 FEB 2018

LUDWIG
VAN
BEETHOVEN

29 NOV — 02 DEC 2017

19e
EEUW

Symfonie nr. 9

‘De topstukweken bieden verdieping
voor kenners en een intense
kennismaking voor nieuwe bezoekers.
Cera is de trotse partner van dit project.’

20e
EEUW

— Franky Depickere,
gedelegeerd bestuurder van Cera

08 NOV — 11 NOV 2017

BENJAMIN
BRITTEN
War Requiem

In samenwerking met

www.topstukweken.be
— 012 —

Het vertrekpunt is minder eenvoudig dan het
lijkt: een goede brontekst, en dus een partituur
die het werk van de componist reflecteert
zonder nieuwe elementen toe te voegen. Bij
Beethoven is dat des te problematischer,
omdat het soms moeilijk is de vinger te
leggen op wat hijzelf nu als definitieve versie
beschouwde: er zijn talrijke manuscripten en
vroege uitgaven bewaard die vaak meermaals
zijn gecorrigeerd door uitgevers of door
Beethoven zelf. Zijn handschriften barsten dan
ook van de doorhalingen en correcties.
Om een goed zicht op het ‘authentieke’
bronnenmateriaal te bekomen, is er dus veel
research nodig. Op dat vlak is de musicus
grotendeels aangewezen op het kritische
werk van een wetenschappelijk uitgever.
Wij volgen de relatief nieuwe (1996-2000)
kritische editie van Jonathan Del Mar bij
Bärenreiter Verlag. Daarnaast deed ik
tijdens de voorbereiding van de integrale
opname van de Beethoven-symfonieën zelf
onderzoek, onder meer in de bibliotheek van
het Gesellschaft der Musikfreunde in Wenen.
Jonathan Del Mar, Bärenreiter en Dr. Otto
Biba, conservator van de bibliotheek, waren
bereid hun expertise te delen en boden zo
diepgaand inzicht in het bronnenmateriaal.
Qua instrumenten baseerden we ons op
recent onderzoek dat stelt dat het Weense
instrumentarium ten tijde van Beethoven heel
specifiek was, en dat de stemming in Wenen
veel hoger was dan tot dusver werd vermoed.
Voor de houtblazers kozen we instrumenten
van overwegend Weense factuur. Hun
klank- en kleurbalans creëert eigenheid in
diversiteit en laat toch een mooie versmelting
van de timbres toee. De koperblazers zijn,
zoals toen in Wenen gebruikelijk was, eerder
conservatief: natuurtrompetten met een

stralend open karakter die toch prachtig
mengen met de houtblazers en trombones.
De hoorns zijn bijzonder door hun brede en
getimbreerde gezang, maar kunnen ook fors
en dramatisch zijn. De strijkinstrumenten zijn
met dikke darmsnaren bespannen en worden
bespeeld met stokken die voor Beethoven
‘modern’ waren afgewisseld met meer
conservatieve stokken. Voor de streeksoorten
en stokindelingen vormde de Violinschule van
Spohr het uitgangspunt, met een levendige
ritmiek en detail in de articulatie als resultaat.
De grootte van onze bezetting reflecteert
de praktijk in Beethovens tijd. Hij speelde
gewoonlijk met 14 tot 22 strijkers, al werden
bij speciale gelegenheden soms meer musici
ingeschakeld. Wij zijn Beethovens voorbeeld
gevolgd, vooral omdat meer musici de klank
niet noodzakelijk sterker maken, maar vaak
net minder precies, minder geëngageerd,
minder kleurrijk, minder spannend. Ook voor
de bepaling van de tempi hebben we naar
Beethoven zelf geluisterd: hij was gefascineerd
door de metronoom en probeerde de tempi
van zijn werken zo secuur mogelijk vast te
leggen. Vandaag wordt vaak beweerd dat de
tempi over het algemeen te snel zijn, maar
dat zijn ze enkel als ze met een enorme groep
musici op moderne instrumenten worden
gerealiseerd – op het juiste instrumentarium
en met musici die op kamermuzikale wijze met
elkaar interageren, lukt het wel!
Deze en veel meer uitdagingen kwamen
op onze weg sinds de allereerste dag in
Beethovens gezelschap. En er blijven zich
steeds nieuwe vragen aandienen, ook met
een gepaste instrumentenkeuze en grondig
bronnenonderzoek als basis. Het blijft dus
zoeken, afwegen en uitproberen — maar
precies dat geeft Anima Eterna z’n ‘
eeuwige ziel’.
— Jos van Immerseel
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Stel: je wil een symfonie van Beethoven
uitvoeren op een manier die zijn
oorspronkelijke idee zo dicht mogelijk
benadert. Waar te beginnen?

Anima Eterna Brugge
Ontdek het
verhaal achter
Beethovens
Negende
Wist u dat Ludwig van Beethoven bijna volledig doof was
toen hij zijn Negende symfonie schreef? En dat er zo veel
bewonderaars een laatste afscheid van hem wilden nemen
dat de rouwstoet anderhalf uur deed over de 460 meter tot
aan de kerk? Lees het volledige verhaal over dit meesterwerk,
met tal van beeld- en luisterfragmenten, en heel wat
achtergrondinformatie op www.topstukweken.be.

eerste viool
Jakob Lehmann
Balázs Bozzai
Laura Johnson
Malina Mantcheva
László Paulik
Martin Reimann

klarinet
Lisa Shklyaver
Diederik Ornée

tweede viool
John Meyer
Barbara Erdner
Femke Huizinga
Lea Schwamm
Erik Sieglerschmidt
Joseph Tan

contrafagot
Eckhard Lenzing

altviool
Bernadette Verhagen
Noah Mayer
Ruben Sanderse
Manuel Visser
Frans Vos
cello
Ute Petersilge
Inka Döring
Hilary Metzger
Verena Zauner

fagot
Jane Gower
Györgyi Farkas

pauken
Jan Huylebroeck
percussie
Wim De Vlaminck
Glenn Liebaut
Koen Plaetinck

hoorn
Ulrich Hübner
Martin Mürner
Helen MacDougall
Jörg Schulteß
trompet
Thibaud Robinne
Sebastian Schärr
trombone
Timothy Dowling
Cas Gevers
Gunter Carlier

contrabas
Beltane Ruiz Molina
Ben Faes
Mattias Frostenson

Anima Eterna Brugge

piccolo
Oeds Van Middelkoop

‘De honger van het publiek
blijkt nog lang niet gestild.’

hobo
Peter Tábori
Lidewei De Sterck
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HUISARTIEST

fluit
Georges Barthel
Florence Aoustet

Anima Eterna Brugge is intussen al 15 jaar het
huisorkest van het Concertgebouw. Lees alles
over hen en onze andere huisartiesten op
www.concertgebouw.be/huisartiesten.
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Biografieën

sopraan
Ulrike Barth
Annelies Brants
Joowon Chung
Sylvie De Pauw
Gunhild Lang-Alsvik
Magdalena Podkościelna
Elisabeth Rapp*
Mette Rooseboom

Anima Eterna Brugge (BE), dertig jaar
geleden opgericht door Jos van Immerseel
als levend laboratorium voor zijn onderzoek
in de barokmuziek, evolueerde van een
compact strijkersensemble tot een volbloed
symfonisch orkest, dat ook klassiek,
romantisch en vroegmodern repertoire
exploreert. Het consequente gebruik van
historisch instrumentarium, de permanente
leiding door van Immerseel, de projectmatige
aanpak en het respect voor de intenties
van de componist vormen het credo van
dit orkest. Partners als Concertgebouw
Brugge en Opéra de Dijon schrijven mee
aan het verhaal van Anima Eterna Brugge,
dat resulteerde in een indrukwekkende
reeks opnames, sinds 2002 voortgezet
door Outhere Music (Alpha Classics). De
nieuwsgierigheid van de musici en de honger
van het publiek blijken nog niet gestild:
Anima Eterna Brugge blijft synoniem voor
innovatie zonder provocatie, voorbereiding
en professionalisme, passie en plezier.

alt
Ursula Ebner
Sofia Gvirts
Marlen Herzog
Cécile Pilorger
Sandra Raoulx
Sylvia van der Vinne

tenor
Malcolm Bennett
Peter di Toro
Vincent Lesage
Dan Martin
Tom Phillips*
José Pizarro
bas
Georg Finger
Philipp Kaven
Julián Millán
Joachim Höchbauer
Felix Rumpf
Kai-Rouven Seeger

* solisten in de
Koorfantasie,
opus 80 (22 februari)

Collegium Vocale Gent (BE) werd in
1970 opgericht op initiatief van Philippe
Herreweghe. Het was een van de eerste
ensembles die de nieuwe inzichten over
de uitvoering van barokmuziek toepasten
op de vocale muziek. Voor elk project
verzamelt Collegium Vocale Gent de
optimale bezetting, waardoor het een
breed repertoire kan uitvoeren, van
renaissancepolyfonie tot hedendaagse
muziek. Barokmuziek, meer bepaald
het oeuvre van Johann Sebastian Bach,
staat centraal in de concertkalender
van het ensemble. Ondertussen maakte
Collegium Vocale Gent tientallen opnames
met renaissancepolyfonie, barokmuziek,
klassieke en romantische oratoria en
hedendaagse muziek. Het ensemble en
zijn dirigent zijn de centrale gasten op de
jaarlijkse Bach Academie Brugge in januari.

CONCERTGEBOUWCAFÉ

Maak uw avond compleet

Proef van de verse en
seizoensgebonden gerechten
met lokale ingrediënten uit het
vernieuwde Concertgebouwcafé
of geniet nog even na van uw
bezoek bij een drankje.
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BIOGR AFIEËN

Collegium Vocale Gent

Jos van Immerseel (BE) studeerde piano,
orgel, zang en orkestdirectie en verdiepte
zich als autodidact in organologie,
retoriek en de historische pianoforte.
Deze interesses leidden hem naar de
oude muziek, de oprichting van een eigen
ensemble (Collegium Musicum, 19641968), klavecimbelstudies bij Kenneth
Gilbert en een overwinning in het eerste
klavecimbelconcours van Parijs (1973).
Vandaag geniet hij wereldwijd erkenning
als solist en kamermusicus en is hij te
horen op de belangrijkste internationale
concertpodia. Parallel maakte van
Immerseel carrière als dirigent, sinds 1987
van geesteskind Anima Eterna Brugge. Hij
bouwde een collectie historische klavieren
uit, overtuigd dat de instrumenten die een
componist heeft gekend de sleutel zijn tot
een correcte voordracht.
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Korneel Bernolet (BE) is wereldwijd actief
als solist en ensemblespeler, leidt zijn
eigen Apotheosis Orchestra op historische
instrumenten in barok tot hoogromantisch
repertoire, reist mee als muzikaal assistent
met Christophe Rousset en zijn Talens
Lyriques en leidt vanavond na enkele
assistentschappen voor het eerst Anima
Eterna Brugge. Hij werd in 2014 door de
Belgische Muziekpers uitgeroepen tot
‘Jonge Muzikant van het Jaar’ en werd
twee jaar later aangesteld als nieuwe
hoofdvakdocent klavecimbel aan het
Conservatorium van Antwerpen. Daarnaast
doceert en dirigeert hij aan de International
Opera Academy Gent en doctoreert hij aan
de Universiteit Antwerpen.

Yeree Suh (KR) maakte haar professionele
debuut onder leiding van René Jacobs
tijdens de Innsbrucker Festwochen.
Sindsdien staat ze internationaal bekend
als zangeres van barokke en nieuwe
muziek. Ze studeerde in Seoul, Berlijn,
Leipzig en Bazel en zong met dirigenten
als Philippe Herreweghe, Masaaki Suzuki
en Rubén Dubrovsky en bij ensembles als
Ensemble Intercontemporain, Bamberger
Symphoniker, Concerto Köln en het BBC
Scottish Symphony Orchestra. Ze keert
op 23 maart terug naar Brugge voor een
meeslepend Strauss-programma met onder
meer de Vier letzte Lieder.

Pieter Bergé (BE) studeerde musicologie
aan KU Leuven, waar hij in 2004 assistent
en in 2012 professor werd. Zijn onderzoek
richt zich op de formele aspecten van 18een 19e-eeuwse instrumentale muziek. Hij
publiceert in tijdschriften als Musiktheorie,
Perspectives of New Music, het Journal of the
Arnold Schoenberg Institute, het Tijdschrift
voor Muziektheorie, inmiddels getiteld Music
Theory & Analysis. Hij is redacteur en auteur
van verschillende boeken, onder meer over
Beethovens Sturm-sonate.

Ayako Ito (JP) studeerde piano aan het
Toho Gakuen College of Music en in Parijs
en Antwerpen, waar ze summa cum laude
haar diploma’s kamermuziek en pianoforte
behaalde. Sinds 2000 verdeelt ze haar tijd
tussen Europa en Japan als soliste op allerlei
klavierinstrumenten, onder meer in het
Brussels Muziekinstrumentenmuseum. Sinds
2016 vormt ze een duo met Jos van Immerseel,
terwijl ze een jaar later meewerkte aan het
Gershwin-project van Anima Eterna Brugge.

Thomas Bauer (DE) begon als zanger in de
kathedraal van Regensburg, waarna hij ging
studeren in München om daar in 1997 te
debuteren in het Prinzregententheater. Hij
werkte mee aan wereldpremières van werken
van onder anderen Luigi Nono, Wolfgang
Rihm en Salvatore Sciarrino. Hij vormt een duo
met Jos van Immerseel, met wie hij al vaak
in Brugge te horen was. Thomas Bauer is de
initiatiefnemer achter het nieuwe Konzerthaus
Blaibach, dat sinds 2014 wordt geroemd om z’n
bijzondere akoestiek en architectuur.

Kurt Van Eeghem (BE) is een televisie- en
radiopresentator, all-round performer,
moderator en gespreksleider. Hij volgde
zijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck
en aan de Theaterschool Amsterdam. Van
Eeghem begon zijn televisiecarrière in
1980 en schitterde als presentator van de
succesvolle quiz Namen noemen en later
De drie wijzen. Hij is eveneens de auteur
van de roman Olaf Leeft en Kurtoisie
(een boek over etiquette) en is docent
esthetica en interviewtechnieken aan het
Conservatorium in Antwerpen.

Isabelle Rejall (DE) studeerde na een tijd
in de zakenwereld in Berlijn en Firenze bij
Thomas Quasthoff en Carola Nossek. Sinds
haar eindexamen wordt ze gecoacht door
Janice Alder-Alford. De afgelopen seizoenen
was ze te zien in Halle in Das Kunstwerk der
Zukunft onder leiding van Michael von zur
Mühlen, in Mozarts La finta giardiniera, in
Puccini’s Gianni Schicchi en in Monteverdi's
L’incoronazione di Poppea. Vorig jaar zong
ze in een Bach-programma met Matthias
Goerne en het Freiburger Barockorchester.
Ze zingt liederen met pianisten Alexander
Fleischer en Yvonne Gesler.

Ontdek de opmerkelijke
architectuur, de
akoestiek, het unieke
panorama en de
kunstcollectie van
het Concertgebouw
tijdens een origineel
belevingsparcours.

Markus Schäfer (DE) begon zijn carrière in
Karlsruhe en Düsseldorf, waar hij zang en
kerkmuziek studeerde, voor hij in Zürich zijn
operadebuut maakte. Hij oogstte veel lof als
Mozart-zanger, als evangelist in de Bachpassies en in de grote 19e-eeuwse oratoria,
aan de zijde van dirigenten als René Jacobs,
Frans Brüggen, Philippe Herreweghe en Kent
Nagano. Zijn repertoire reikt tot vandaag
met wereldpremières van onder meer
Wolfgang Rihm en Wilhelm Killmayer. Markus
Schäfer is sinds 2008 gastdocent aan het
conservatorium van Hannover.
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Meer info op
concertgebouwcircuit.be
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In de kijker
VRIJDAG

VRIJDAG

23 MAA 2018

04 MEI 2018
20.00 Concertzaal

Anima Eterna Brugge

il Gardellino

Strauss. Till Eulenspiegel

Telemann. Der Tag des Gerichts

Huisorkest Anima Eterna Brugge bewijst
met twee symfonische gedichten én een
selectie uit zijn weergaloze Lied-oeuvre
eer aan Richard Strauss, een denkerzonder-grenzen, een heerlijke fantast.

Muziek vol drama en sprekende beelden,
die schreeuwen om de mooiste en
verrassendste effecten. Een werk over de
strijd tussen gelovigen en ongelovigen.

Laat weten wat u van het concert vond op
ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge
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