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OXALYS &
CLAIRE
LEFILLIÂTRE
Canteloube, Debussy,
Brewaeys & Van Parys

Uitvoerders &
programma

Sopraan Claire Lefilliâtre (FR) begon
op haar zestiende met zang aan het
conservatorium van Caen. Ze zette
haar studie verder bij Alain Buet aan
de Ecole Nationale de Musique van
Alençon. Hier groeide haar interesse
voor de barokmuziek, waarin ze zich ging
specialiseren. Ze volgde lessen interpretatie
bij Montserrat Figueras, Jill Feldman,
Howard Crook, Eugène Green en Benjamin
Lazar. Ze is vooral bekend geworden door
haar medewerking aan de producties
van Le Poème Harmonique onder leiding
van Vincent Dumestre. Daarnaast staat
ze ook op geregelde basis op de planken
met Les Nouveaux Caractères, Holland
Baroque Society, La Tempête, Les Epopées
en Oxalys. De opnames met Le Poème
Harmonique werden meermaals met prijzen
bekroond. Lefilliâtre beperkt zich niet tot
barokmuziek, maar verdiept zich ook in het
19e- en 20e-eeuwse liedrepertoire, en gaat
avontuurlijke projecten niet uit de weg.

19.15 Inleiding door Jan Christiaens
—

Opgericht in de schoot van het Brusselse
conservatorium in 1993, groeit Oxalys (BE)
uit tot een kamermuziekensemble met een
uniek profiel en een sterke internationale
reputatie. Zijn oorspronkelijke bezetting
van strijkkwintet, fluit, klarinet en
harp waaiert vaak uit tot een groter
ensemble dat zo een breed repertoire en
verrassende projecten weet te realiseren.
Oxalys vindt zijn basisrepertoire in de
belle époque (1870-1930) en blikt vanuit
dat cruciale tijdsgewricht zowel terug
als vooruit. Van Haydn of Mozart tot
creaties van hedendaagse muziek. Oxalys
heeft eveneens een hart voor vocale
kamermuziek uit het fin de siècle. Voor
de uitvoering van dit oeuvre omringt het
zich met excellente solisten zoals onder
anderen Claire Lefilliâtre, Laure Delcampe,
Christianne Stotijn, Dietrich Henschel,
Nikolay Borchev en Christoph Prégardien.
Oxalys’ rijke en vaak bejubelde discografie
met zowel het geijkte als onontgonnen
repertoire getuigt eveneens van de
veelzijdigheid van het ensemble. Oxalys
kijkt graag over hokjes en muren heen en
verleent geregeld zijn medewerking aan
theaterproducties. Het ensemble heeft ook
pedagogische en educatieve projecten op
de agenda staan.

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

Claire Lefilliâtre: sopraan
Oxalys:
Toon Fret: fluit
Piet Van Bockstal: hobo
Nathalie Lefèvre: klarinet
Pieter Nuytten: fagot
Anthony Devriendt: hoorn
Annie Lavoisier: harp
Dirk Luijmes: harmonium
Titus Franken: percussie
Shirly Laub, Frédéric d’Ursel: viool
Elisabeth Smalt: altviool
Amy Norrington: cello
Koenraad Hofman: contrabas

Joseph Canteloube (1879-1957)
Selectie uit Chants d’Auvergne
(1923–1930/1955)
• La Pastoura al Camps
• Baïlero
• Trois Bourréés: L’Aïo de Rotso –
Ound’Onorèn Gorda – Obal dins lou Limouzi
• L’Antouèno
• Bourrées: N’aï pas iéu de Mîo – Lo Calhe
• Lo Fïolairé
• Lou Boussu
• Malurous Qu’o uno Fenno
• Pastouro, Sé tu m’aymo
• Uno jionto pastouro
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Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)
Annelies Van Parys (1975)
Trio (2015)
Luc Brewaeys (1959-2015)
Eppur si Muove (2014)
Met Nederlandse boventiteling
pauze
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt opgenomen door Klara en
uitgezonden op dinsdag 16 oktober 2018 om
20 uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden, ook tussen
de delen.

VOCAAL
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Klankkleur of timbre is zowat de meest
bepalende eigenschap van een klank. Het
is dankzij de klankkleur dat je een piano
van een saxofoon kan onderscheiden, ook
al spelen ze dezelfde toon. In die toon klinkt
immers niet alleen een basisfrequentie
– bijvoorbeeld een do –, maar ook talloze
boventonen. Dat zijn hogere frequenties
die zachtjes tot quasi onhoorbaar
meezinderen met de basisfrequentie. De
samenstelling van dat boventoonspectrum
verschilt van instrument tot instrument.
Een akoestische analyse van dezelfde toon
do, maar gespeeld op twee verschillende
instrumenten, levert dan ook twee
verschillende boventoonspectra op.

‘Franse
componisten
hebben een soort
zesde zintuig voor
de alchemie van
klankkleuren.’
Vanuit dit perspectief is een orkest of zelfs
een kamermuziekensemble te beschouwen
als een immens reservoir aan klankkleuren.
Alleen al de verschillende instrumenten
afzonderlijk bieden de componist een
rijk kleurenspectrum, om nog maar te
zwijgen van alle mogelijke combinaties
van instrumenten! Merkwaardig genoeg
hebben Franse componisten altijd al

een soort zesde zintuig gehad voor
deze alchemie van klankkleuren. Terwijl
componisten uit het Duitse taalgebied
vooral gericht zijn op vorm en structuur,
hebben hun Franse confraters al van
oudsher een boontje voor de pracht van
timbres en toonkleuren.
Dat komt natuurlijk goed van pas wanneer
het erom gaat de weelderige kleurenpracht
van de natuur in klank te evoceren, zoals
Joseph Canteloube doet in zijn Chants
d’Auvergne, een collectie volksliederen uit
de gelijknamige regio. Ook in Debussy’s
Prélude à l’après-midi d’un faune staat de
zonovergoten natuur centraal, zij het dan
verplaatst naar een mythisch verleden.
De tekst van Stéphane Mallarmé waarop
het werk is gebaseerd, gaat over een
faun die op een slome zomerse middag
twee nimfen probeert te verleiden. Hij
slaagt echter niet in zijn opzet, zodat hij
zich uiteindelijk afvraagt of hij niet alles
gedroomd heeft. De fluitist zet de toon voor
dit dromerige tafereel, met een eenzame
melodie die zich doorheen een exotische
toonladder kronkelt en afgelost wordt
door een mild dissonant patroon in de
harp. Men kan zich makkelijk de reactie
van het Parijse publiek op dit festijn van
klankkleuren inbeelden. Voor oren die enkel
bevattelijke orkestmuziek gewoon waren,
was dit revolutionaire muziek die een nieuw
tijdperk inluidde! Seizoenscomponiste
Annelies Van Parys beet zich vast in de
kleurrijke partituren van Canteloube
en Debussy, die ze transcribeerde voor
kamermuziekensemble. Wellicht heeft
ze bij Debussy niet eens zo veel moeten
schrappen, aangezien de componist maar
zelden het hele orkest inzet.
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steekt dit denkbeeld opnieuw de kop op,
zij het in moderne gedaante. Gebruiken
de componisten van deze stroming niet
de in de natuur van de klank ingebakken
harmonische verhoudingen als vertrekpunt?

• Een orkest of zelfs een
kamermuziekensemble is te
beschouwen als een immens
reservoir aan klankkleuren.
• Ook Brewaeys’ Eppur si
muove zit vol glimmende
kleurschakeringen van een
beperkt aantal basisakkoorden.
• Haar feilloos gevoel voor
instrumentale kleurschakeringen
heeft Van Parys van haar
betreurde leermeester Brewaeys.

In de jaren ’70 van de 20e eeuw zetten
een aantal Franse componisten enkele
beslissende stappen in de verdere
verkenning van klankkleur. Met behulp
van gespecialiseerde software maakten
ze gedetailleerde analyses van de
boventoonspectra van instrumentale
klanken. In de gecompliceerde patronen die
ze ontdekten, vonden ze het basismateriaal
voor hun eigen composities. Ze doopten hun
gezamenlijke onderneming ‘spectralisme’,
naar de voornaamste inspiratiebron van
hun muziek, de klankspectra. De betreurde
Vlaamse componist Luc Brewaeys leerde
het spectralisme grondig kennen door zijn
vriendschap met Tristan Murail, een van de
pioniers ervan.
Eppur si muove (‘en toch beweegt ze’) zijn
de woorden die de Italiaanse kosmoloog
Galileo Galilei in 1633 uitsprak nadat hij door
de kerk gedwongen was zijn claim dat de
aarde rond de zon beweegt in te trekken.
‘En toch beweegt ze, de aarde’ – met die
legendarische woorden gaf Galilei aan
dat er feiten zijn waar je niet naast kunt
kijken. Van de kosmologie naar de muzikale
harmonie: het is maar een kleine stap. Al
van in de Griekse oudheid leeft immers
het denkbeeld dat de harmonie die in de
kosmos aanwezig is, weerspiegeld wordt in
de muzikale harmonie. In het spectralisme

In Eppur si muove (2014) van Luc Brewaeys
is te horen hoe de harmonie, ondanks
de complexe akkoorden en dissonanten,
onderhuids toch heel homogeen blijft.
Het is alsof je steeds andere glimmende
kleurschakeringen en uitwaaieringen hoort
van een beperkt aantal basisakkoorden die
de coherentie verzekeren. Op melodisch
vlak vallen de vele kleine toonafstanden
op: grote en kleine secundes, die ook
in een boventoonspectrum goed
vertegenwoordigd zijn. Soms gaat Brewaeys
nog verder, en schrijft hij microtonen
(kleiner dan een halve toon), die dan eerder
als inkleuring van een naburige toon dan
als een zelfstandige melodienoot gebruikt
worden. Toch dekt de term spectralisme niet
volledig de lading van Brewaeys’ muziek.
De openingsmaten van Eppur si muove
maken al duidelijk dat er ook ruimte is voor
theatrale klankuitbarstingen, die gepaard
gaan met het nodige spektakel.
Seizoenscomponiste Annelies Van Parys
stapt verder in het door Luc Brewaeys
gebaande spoor. Haar feilloze gevoel
voor instrumentale kleurschakeringen
heeft ze ongetwijfeld van hem. In haar
Trio gaat Van Parys aan de slag met drie
soorten klankproductie: aangeblazen
(fluit), gestreken (altviool) en getokkelde
(harp) tonen. Daarmee ontvouwt ze een
klankuniversum dat de luisteraar niets
dan rijk geschakeerde klanksensaties
voorschotelt. Of hoe het componeren met
kleuren – door Debussy’s Prélude à l’aprèsmidi d’un faune op de muzikale kaart gezet
– alsmaar nieuwe vruchten oplevert.
— Jan Christiaens
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Componeren met
kleuren

Tussen 2004 en 2007 ontmoette ik Luc
Brewaeys vrij regelmatig en voerden wij
– weliswaar sporadisch – een schriftelijke
correspondentie. Onderhavig fragment
waarin hij mijn aandacht vraagt voor zijn
leerlinge Annelies Van Parys en het verder
heeft over wat voor hem de ‘essentie’
uitmaakt van zijn eigen muziek, komt uit
een brief van 17 januari 2005. ‘… Eigenlijk is
deze brief om te beginnen iets van eerder
praktische aard. Ik ben volgende zaterdag
(de 22e dus) voor de balans (Luc was toen
opnameleider bij de vrt , red.) al vroeg
in Brugge en door omstandigheden zal
ik zeer waarschijnlijk NIET aanwezig zijn
op de receptie na het concert, dus stel ik
voor om tegen 18 uur samen iets te gaan
eten. Uiteraard als dit je zou passen. Het
lijkt me het best om elkaar bijvoorbeeld
woensdagavond te bellen. (…) Indien dat
etentje zou lukken wilde ik voorstellen om
Annelies Van Parys mee te brengen. Je kent
haar waarschijnlijk wel. Vorige zaterdag
ben ik met haar in Gent gaan eten, je weet
dat ze bij mij als componist is afgestudeerd
en ondertussen zijn we eigenlijk vrienden
geworden. Ik sprak haar over onze
correspondentie en vermits ze zaterdag
ook naar Brugge komt, dacht ik dat het een
mooie gelegenheid zou zijn om haar beter te
leren kennen (idem omgekeerd trouwens).
Naar mijn mening is ze al (meer dan) flink op
weg om een van onze beste componisten te
worden en ik ben er zeker van dat ze er veel
aan kan hebben ook eens met jou in gesprek
te geraken. (…) Je schrijft ergens dat in mijn
muziek de klank het doel is, in tegenstelling
tot de ‘abstractie’ van Bach. Mijn ‘probleem’
is net dat klank – volgens mij – niet het doel is
maar in zekere zin de essentie van wat ik (tot
nu toe) produceer. Hiermee bedoel ik dat mijn
eerste ‘ingevingen’ (het woord ‘inspiratie’
staat me in dit geval niet echt aan) voor een

nieuwe compositie steeds een klankkleur
of een combinatie van klankkleuren is, die
ik dan na (lang) nadenken in zeker zin van
‘noten’ voorzie. Ik ben anderzijds (ook) zwaar
geïnteresseerd/gefascineerd door wiskunde,
die in zijn abstractie de schoonheid van
muziek beangstigend dicht benadert (of
kan benaderen). Tot nog toe vertaalt zich
dat in mijn werk nog niet in de keuze van
de noten. Mijn tijdsindelingen zijn meestal
op voorhand berekend per werk, maar mijn
‘oer-ideeën’ bij het beginconcept van elk
nieuw stuk zijn nooit meer dan ‘klankvelden’
(niet perfect uitgedrukt, maar ja). Ik vind
in eerste instantie geen ‘thema’s’ uit, geen
melodielijnen: die dingen komen pas in een
verder stadium van mijn compositorische
arbeid aan bod. Ze worden me als het ware
opgedrongen door de (veelal complexe/
subtiele) klankkleuren die door mijn hoofd
spoken. Misschien ben ik simpelweg nog niet
in staat om muziek te concipiëren die (los
van timbre) zichzelf uitdrukt. Hoewel, ik merk
voor mezelf dat ik meer en meer in staat ben
om notenmateriaal op verschillende wijze te
‘kleuren’ (mijn Debussy-orkestraties hebben
me toch iets bijgebracht …). De volgende stap
is – wie weet? – een verdere simplificering/
abstrahering van mijn muzikaal denken. Dat
zal de toekomst wellicht uitwijzen (…).’
In diezelfde brief van 17 januari 2005 schreef
hij ook: ‘… maar ondanks het feit dat ik uitkijk
naar wat ik allemaal nog zal/kan schrijven,
heb ik toch zo’n overheersend gevoel dat het
finaal niet zo veel uitmaakt.’
Misschien … doch ik heb zo’n overheersend
gevoel dat het toch niet weinige dat hij heeft
kunnen schrijven, finaal heel veel uitmaakt.
— Johan Huys
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• The Angel Series #1:
Toshio Hosokawa (2014)
Drei Engel-Lieder, voor
sopraan en harp
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
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Luc Brewaeys over Annelies
Van Parys en over … Luc Brewaeys
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PREMIÈRE

Belgian National
Orchestra & Collegium
Vocale Gent

Neue
Vocalsolisten
An Archive of Love

Mahler & Van Parys
Claudio Monteverdi joeg al op Amor in
Madrigali guerrieri et amorosi, Claude
Vivier stoeide met Eros in zijn Love Songs,
en José Sanchez-Verdu ving Thanatos –
koerier van de onderwereld – in Scriptura
Antigua. In Annelies Van Parys’ Ah, cette
fable raakt een engel verstrikt in een
aardse liefde. Een muzikale zoektocht
naar de essentie van de liefde.

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

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.

