do 13 sep 2018
20.00 Kamermuziekzaal

THOMAS HERTOG,
ANNELIES
VAN PARYS &
DRIES SEGERS
De kosmos in woord,
beeld en muziek

wo 12 sep 2018 – zo 11 nov 2018

Dries Segers
Black Body
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OPENING
TENTO

Dries Segers (°1990) onderzoekt het
fotografische medium en vertrekt steeds
vanuit licht, tijd en ruimte: essentiële
elementen van een beeld.
In de reeks Black Body vervangt hij de
camera door slijpschijven, boormachines
en zagen. Hij perforeert filmrolletjes
en laat verschillende lichtbronnen en
kleurtemperaturen het lichtgevoelige
materiaal binnendringen. Deze
cameraloze beelden staan buiten de
werkelijkheid en hebben niet de ambitie
iets weer te geven, maar doen wel denken
aan verre kosmische reizen.
Hij werkte deze methode uit om het licht
van het Concertgebouw te vangen voor
de seizoensbeelden van het seizoen 18-19.
Daarnaast vertrok hij van de partituren
van John Cages Etudes Australes, een
reeks studies die op hun beurt gebaseerd
waren op sterrenkaarten. Aan de
hand van de muzieknoten maakte hij
fotogrammen en camera obscura’s.
Het werk van Dries Segers is te
bewonderen in de Expobox en
doorheen het gebouw.
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Uitvoerders
& programma

Thomas Hertog: kosmoloog
Annelies Van Parys: seizoenscomponist
Dries Segers: kunstenaar
Olav Grondelaers: moderator
Rianne Wilbers: sopraan
Kurt Bertels: saxofoon
Emma Wauters: harp
—

08 JUN 2018

Annelies Van Parys (1975)
Poïèma (2006)
Catalogue d’insectes (2012)
Ah, cette fable (2017)
(in opdracht van Concertgebouw Brugge)

Na de voorstelling wordt de tentoonstelling van
Dries Segers officieel geopend bij een goed glas.
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

LEZING & DEBAT

BEELDENDE KUNST

BIOGR AFIEËN

Biografieën

Thomas Hertog (BE) studeerde
natuurkunde aan de KU Leuven en behaalde
zijn doctoraat aan de Universiteit van
Cambridge met een proefschrift waarin hij
de oorsprong van de kosmische expansie
onderzoekt. Van 2002 tot 2005 werkte hij
als onderzoeker aan de Universiteit van
Californië en werd vervolgens fellow aan
het CERN in Genève. Hertog keerde terug
naar België in 2011 waar hij momenteel
hoogleraar is aan het Instituut voor
Theoretische Fysica van de KU Leuven en
lid van de Internationale Solvay Instituten
voor Fysica en Chemie. Hertog is een
internationaal gerenommeerde kosmoloog
en werkte nauw samen met Stephen
Hawking. Aan de KU Leuven leidt hij een
onderzoeksgroep die de oerknal bestudeert
op basis van de snaartheorie. Hertog leidt
tevens de Belgische deelname aan de
flagship missie van de European Space
Agency (ESA) gewijd aan gravitatiegolven,
trillingen van het ruimteweefsel die destijds
door Einstein werden voorspeld. Hertog is
houder van een ERC Consolidator grant
van de European Research Council. Sinds
enkele jaren zet Hertog zich ook in voor de
popularisering van wetenschap.
Tijdens seizoen 2018-2019 is hij in het
Concertgebouw te gast voor een reeks van
drie lezingen over Einstein, De Oerknal en
Muziek en de kosmos. Meer op
www.concertgebouw.be/seizoensdenker

Annelies Van Parys (BE) studeerde aan
het conservatorium van Gent piano bij
Johan Duijck en compositie bij Jan Rispens,
Octaaf Van Geert, Godfried-Willem Raes
en vanaf 1998 bij Luc Brewaeys. Haar
kamermuziekwerken zijn geliefd bij heel
wat binnen- en buitenlandse musici. In 2017
schreef ze Chacun(e) sa Chaconne voor
cello als opgelegd werk voor de Koningin
Elisabethwedstrijd. Naast kamermuziek
en orkestwerken toont Van Parys een
bijzondere aanleg voor het componeren
voor stem. Ruhe is de eerste aanzet tot
muziektheatrale werken. An Index of
Memories, Parcours, An Oresteia en
een arrangement van Debussy’s Pelléas
et Mélisande volgen. Na haar eerste
avondvullende opera Private View en
de klankinstallatie / performance Field
Recordings schreef Van Parys in 2017 een
kameropera in opdracht van Staatsoper
Unter den Linden en Folkoperan Stockholm.
Daarnaast werkte ze ook met Gaea
Schoeters aan een muziektheaterproject
Songs of Love and War voor de Neue
Vocalsolisten Stuttgart en met de Duitse
schrijfster Dea Loher aan een War Requiem.
Van Parys werd al vele malen bekroond voor
haar werken. Als docent is ze verbonden
aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel. Tijdens seizoen 2018-2019 zal haar
werk in een gevarieerd aanbod concerten te
horen zijn. Meer op www.concertgebouw.be/
seizoenscomponist
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Emma Wauters (BE) studeerde harp
bij Eline Groslot en aan het Koninklijk
Conservatorium van Antwerpen bij
Sophie Hallynck. Ze vervolmaakte zich
aan het Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon en via masterclasses
bij Isabelle Moretti, Elisabeth FontanBinoche, Sivan Magen, Letizia Belmondo en
Jana Bouskova. Als jong talent behaalde
Emma verschillende prijzen (Nationale
Rotarywedstrijd, Belfiuswedstrijd,
Concours International Félix Godefroid,
Concours Martine Géliot …). Wauters deed
orkestervaring op in de Orkestacademie
onder leiding van Jaap Van Zweden en
Martyn Brabbins, en speelde mee op het
Jubileumconcert voor 40 jaar Collegium
Vocale Gent in 2010, gedirigeerd door
Philippe Herreweghe. Al snel werd ze
gevraagd door andere binnen- en
buitenlandse orkesten. Als gedreven
kamermusicus treedt Emma dikwijls op
in duo met haar zus en celliste Astrid
en in harpduo met haar andere zus
Mathilde Wauters.

Met uitvoeringen gevoed door diepgaand
artistiek onderzoek maakt Kurt Bertels (BE)
het (Belgische) saxofoonrepertoire
actueler dan ooit. Als kamermusicus speelt
Bertels bij het Kugoni Trio, het Anemos
Saxofoonkwartet en met pianist Bert Koch.
Hij bereidt een doctoraat in de kunsten
voor aan de Vrije Universiteit Brussel en
het Koninklijk Conservatorium van Brussel
met als doel het repertoire van de eerste
Brusselse Saxofoonklas (1867-1903) te
ontsluiten, te contextualiseren en uit te
voeren op een historisch verantwoorde
manier. Als gastsolist trad Bertels op met
diverse orkesten. Hij maakte opnames
voor Radio Klara, Musiq3, Radio 4 (NL) en
was te zien op Cultuur7 en Canvas. Zijn
discografie bestaat uit Through Time (2013),
Mockingbird (2015), Timelapse (2016),
Klapzoen (2017) en Fingerprints#2 (2016).

Sopraan Rianne Wilbers (NL) is een musicus
die ervan houdt om uitdagingen aan te gaan
en mensen aan zich te binden. Ze wordt
alom geprezen om haar artistieke visie,
haar bravoure en doorzettingsvermogen.
Gedreven door nieuwsgierigheid ligt
het voor de hand dat de sopraan zich
toelegt op de klassieke muziek van deze
tijd. Als ambassadeur en pionier van de
hedendaagse muziek werkt Wilbers graag
samen met levende componisten. Zo brengt
ze geregeld nieuw werk in première, stichtte
ze ensemble VONK en werkte nauw samen
met tijdgenoten zoals Aart Strootman,
Anthony Fiumara en Remy Alexander.
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Dries Segers (BE) buigt zich al enkele
jaren over het medium fotografie. Stap per
stap gaat hij op zoek naar de limieten en
mogelijkheden. In 2015 resulteerde dit in
het boek Seeing a rainbow. Het Antwerpse
Fotomuseum selecteerde hem toen ook als
opkomend talent. Als freelance fotograaf
werkt hij al jaren voor De Standaard
Magazine, Knack Weekend, Toneelhuis …
Segers nam deel aan verschillende
groeps- en solotentoonstellingen in binnenen buitenland, onder meer in BOZAR,
Fotomuseum Antwerpen, Musée & Galerie
Botanique, Brakke Grond, Fotoğraf Vakfı,
Warte für Kunst en Neue Galerie. In 2018
selecteerde het Japanse IMA Magazine hem
als ‘Millennium It Photographer’.

Poïèma
. . . . . . . . .
τεθνάκην ἀδόλως, θέλω·
ἀ με ψισδομένα κατελίμπανεν
πόλλα καὶ τόδ’ ἔειπέ μοι·
ὤιμ’ ὠς δεῖνα πεπόνθαμεν,
Ψάπφ’, ἦ μάν σ’ ἀέκοισ’ ἀπυλιμπάνω.
τὰν δ’ ἔγω τάδ’ ἀμειβόμαν·
χαίροισ’ ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ’, οἶσθα γὰρ ὤς σε πεδήπομεν·
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αἰ δὲ μή, ἀλλά σ’ ἔγω θέλω
ὄμναισαι . . .
ὄσα μάλθακα καὶ κάλ’ ἐπάσχομεν·
πόλλοις γὰρ στεφάνοις ἴων
καὶ βρόδων πλοκίων τε ὔμοι
κἀνήτω πὰρ ἔμοι παρεθήκαο
καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ’ ἀπάλαι δέραι
ἀνθέων ἐρατῶν πεποημέναις.
καὶ πολλῷ λιπαρῶς μύρῳ
βρενθείῳ τε κάλον χρόα
ἀξαλείψαο καὶ βασιληίῳ
καὶ στρώμναν ἐπὶ μολθάκαν
ἀπάλαν παρ ὀπαυόνοων
ἐξίης πόθον αἶψα νεανίδων
κωὔτε τις οὔ τε τι
ἶρον οὐδ’ ὐ. . . .
ἔπλετ’ ὄπποθεν ἄμμες ἀπέσκομεν,
οὐκ ἄλσος . . . . . . ρος
. . . . . . . . . ψοφος
. . . . . . . . . οιδιαι

‘Ik was nog liever dood’
Ze huilde toen ze me verliet
En ze bleef me herhalen
‘Hoe vreselijk is dit,
Sappho, ik verlaat je tegen mijn wil’
Maar ik antwoordde haar:
‘vaarwel, blijf aan me denken.
Herinner wat we voor je voelden
Indien niet, dan wil ik je wel
Helpen herinneren aan…
al het moois dat we samen meemaakten.
Vele kransen van viooltjes
En rozen en krokussen heb je
Opgezet toen je bij me zat.
En vele guirlandes
Gevlochten uit bloemen heb je
Om je ranke hals gedragen.
En veel kostbare mirre
Koninklijk, heeft ze je
Mooie lichaam gebalsemd.
En op een aangenaam
zacht bed liggend
Stilde je je verlangen
Samen hebben we
Ter ere van de goden
Vaak gedanst
Geen enkele zang…
…woord
…lied
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Ah, cette fable
I.

Ah, cette fable que ma chute
Au fond d’un quelconque patio
Entraîné après la culbute
D’un nuage de pollution
Ou crash d’un vol à bon marché
Rivé au sol à tout jamais
Ailes broyées désormais...

Dat ik gevallen was, dacht men
Neergestort op een binnenkoer
Alsof ik zou zijn uitgegleden
Op een sliert luchtvervuiling
Of aangevlogen door een lowcostvlucht
En nu gevangen zit
Uit onmacht op te stijgen

Or les anges ne tombent pas
Et c’est de leur plein gré
Qu’ils fondent sur leur proie
Tels des faucons, l’oeil acéré.

Engelen struikelen niet
Ze storten neer uit vrije wil
Als haviken op een prooi

II.

II.

Pour vous du ciel j’ai surgi
Ardent comme un oiseau-fusée
Propulsé comme un cri.
(Dans un halo bleuté,
Dans la fragrance de la nuit,
Nue, tu fermais ta fenêtre Je te vis. C’était dit.)
J’allais être ton maître.
Me voici à présent aux barreaux de tes bras
Entre sauvage et sage
Prisonnier de tes yeux.
Je te voulais et je te veux.

Ik dook voor u
Viel uit de lucht gelijk een blok
Een lustgedreven vogel
(Jij sloot je raam, ik zag je staan,
nachtnaakt in blauwig licht —
ik moest je. ’t Was geen keuze.)
Als ik nu opgesloten zit
Gevangen tussen wild en tam
Verstrikt ben in je armen
Was dat mijn wens
Dat is het nog.

III.

III.

Nous sommes des rapaces - et non
de ces palombes
Ou bien de ces colombes
Dociles ribambelles
Tournant leurs ritournelles
Au gré de vos humeurs.
Même habit si joli, même douceur exquise ?
Fatale erreur,
Lourde méprise !
Car nous les anges, nous,
Notre bec et notre désir
Déchirent.

Roofvogels zijn we — geen duiven
Die, gezeten op je vensterbank,
zacht kirren op verzoek
‘t Is ‘t verenwolken dons van onze
vleugels dat misleidt
Maar onze bek is scherp als ons verlangen
Engelenlust rijt ieder mens uiteen

Ni mâles, ni femelles - ou bien
plutôt les deux
Les anges brûlent en un seul feu
Force et faiblesse unies en eux.

Man noch vrouw zijn we —
of beter: beide
Twee in één
Zelfs in onze zwakte sterk
En in onze woede teder
Ik wil u niet verwonden.
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IV.

IV.

Quand un soir je m’envolerai
Ton coeur sera meurtri, je sais Les coeurs d’ici, c’est vrai,
Résistent mal au choc des ailes.
Si je restais, ma toute belle,
Tu verrais là, jonchant la grève,
Mes plumes ternes et sans sève
(Sinon, inquiet,
Je les arracherais)
Au bûcher mon éclat,
Et ma force, et mon moi.
Tu rêvais des émois du songe de Nerval
Et je ne serais plus qu’un être humain banal
Sonnant le glas
Fata morgana
De ton plaisir poivré
Sous mes ailes puissantes
De ton repos sucré
Dans ma soie amarante...

Maar als ik opvlieg
Moet ik u wel kwetsen
Een mensenhart
Verdraagt geen vleugelslag
En als ik blijf
Verdorren straks mijn veren
(Of ruk ik ze uit onrust uit)
‘k Verlies mijn glans, mijn kracht,
Mijzelf.
Ik word een mens
Terwijl jij van een engel droomde.
(genomen worden onder wild
geraas van vleugels
om nadien uit te rusten in mijn veren)

V.
Car oui, nous sommes différents :
De misère en échec
Jour après jour et souffle sec,
L’homme va en rampant
Vers un nouveau soleil levant ;
Pour les anges, un seul choix,
En une seule fois.
Soit le Bien, soit le Mal.
Et la ligne claire en aval.
Comme j’aurais aimé
Entre les deux tomber
Pour l’éternité !
Vertaling: Suzanne Notte

V.
Daarin verschillen we:
De mens kruipt
Dag na dag
Falend
Van nieuwe kans naar nieuwe kans.
Engelen kunnen slechts éénmaal kiezen.
Het Goede of het Kwade.
Wij zijn een wezen van de klare lijn.
Terwijl ik ‘t liefst
Tussen beide
Eeuwig vallend
Zou willen zijn.
© Gaea Schoeters

Toen Luc Tuymans in 2012 de prachtige
muurschildering Angel aanbracht in
een zijgang van de hoogste foyer in het
Concertgebouw, ontstond meteen ook een
bijzondere nieuwe ruimte, de Angel Room.
Geïnspireerd door Morton Feldmans Rothko
Chapel, bouwt het Concertgebouw sindsdien
gestaag aan een reeks composities speciaal
geschreven voor deze Angel Room. Na Toshio
Hosokawa, Vykintas Baltakas, Annelies
Van Parys en Wim Henderickx, laat ook
Bernhard Lang zich in 2019 inspireren door
deze unieke plek.
De vorige werken uit The Angel Series
kan je beluisteren via
concertgebouw.be/the_ angel_series
Of ontdek ze tijdens Concertgebouw Circuit,
een origineel belevingsparcours met kunst en
architectuur in het Concertgebouw.

Meer info op concertgebouwcircuit.be
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The Angel Series #2:
Vykintas Baltakas (2015)
Music of falling sounds,
voor viool en elektronica
The Angel Series #3:
Annelies Van Parys (2017)
Ah, cette fable, voor
sopraan en saxofoon
The Angel Series #4:
Wim Henderickx (2017)
Sacred Places I, voor
percussie en elektronica
The Angel Series #5:
Bernhard Lang
(vanaf mei 2019)
HERMETIKA IX
'vox angeli II'

ANGEL SERIES

The Angel Series #1: Toshio
Hosokawa (2014)
Drei Engel-Lieder, voor
sopraan en harp

Annelies
Van Parys
Seizoenscomponist
© Trui Hinoulle

SEIZOENSARTIESTEN

VERDIEP JE
IN ONZE
SEIZOENSARTIESTEN

Het Concertgebouw besteedt een seizoen
lang bijzondere aandacht aan het werk van
Annelies van Parys – trouwens een componist
met Brugse roots.

wo

10.10.2018

Oxalys & Claire Lefilliâtre

Harptrio − Arrangementen van Chants
d’Auvergne van Joseph Canteloube

vr

09.11.2018

Belgian National Orchestra &
Collegium Vocale Gent

War Requiem

za

10.11.2018

Emma & Mathilde Wauters

Stanza

wo

19.12.2018

Neue Vocalsolisten

An Archive of Love

zo

13.01.2019

Simplexity pianoduo

Resonances

wo

03.04.2019

Spectrale muziek / Lecture-performance
door Annelies Van Parys & Goeyvaerts Trio

Drifting Sand

concertgebouw.be/seizoenscomponist

Seizoensdenker
Seizoensdenker en kosmoloog Thomas Hertog
gaat een seizoen lang voor ons op zoek naar de
verbindingen tussen muziek en wetenschap.

zo

04.11.2018

Lezing door Thomas Hertog

Seizoensdenker Sessie #1: Einstein

zo

13.01.2019

Lezing door Thomas Hertog

Seizoensdenker Sessie #2: De Oerknal

di

26.03.2019

Lecture-performance door
Thomas Hertog & Arne Deforce

Seizoensdenker Sessie #3: Muziek en de kosmos

concertgebouw.be/seizoensdenker

SEIZOENSARTIESTEN

© Gert Verbelen

Thomas
Hertog

In de kijker
WOENSDAG

VRIJDAG
09 NOV 2018

10 OKT 2018
20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

© Trui Hanouille

PREMIÈRE

Canteloube, Debussy, Brewaeys
& Van Parys
Oxalys schildert een kosmos vol tintelende
klankkleuren en slanke melodieën. Voor de
zomerse arrangementen van Canteloube
en Debussy tekent Annelies Van Parys.
Haar feilloze gevoel voor instrumentale
kleurschakeringen heeft ze ongetwijfeld
van haar betreurde leermeester Luc
Brewaeys. Hij leerde haar klanken
binnenstebuiten te keren, om ze des te
bonter te laten stralen.

Belgian National
Orchestra & Collegium
Vocale Gent
Mahler & Van Parys
Met de woorden van theatermaakster
Dea Loher geeft Annelies Van Parys
een stem aan de gruwel van de oorlog.
Van lijden naar liefde, en terug: ook in
Mahlers Vijfde raken de uitersten elkaar.
De ijzingwekkende treurmars reikt de
hand aan het beroemde Adagietto,
een sublieme liefdesbrief aan Mahlers
kersverse bruid Alma. Een gevoelvolle
afsluiter van vier jaar herdenking ’14-’18.

Laat weten wat je 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

Oxalys &
Claire Lefilliâtre

