ZO 14 OKT 2018

Binnenkort
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6 JAAR

14.00 & 16.00 Concertzaal

Vanaf
6 jaar

ZO 04 NOV 2018

14 okt 2018

Zonzo Compagnie & Ictus

Uitvoerders &
programma

Biografieën

Marin Marais, Frédéric Verrières & Eva Reiter:
muziek
Tom Pauwels: concept & elektrische gitaar
Inne Goris: coaching
Eva Reiter: elektrische viola da gamba
Régis Badel: dans
Johanna Trudzinski: kostuums
Pieter Nys: technische coördinatie

Tom Pauwels (BE) studeerde klassieke gitaar in Brussel,
Keulen en Münster. Hij heeft een passie voor nieuwe
muziek (Black Jackets Company, ChampdAction,
Ictus, Letter Piece Company …). Zijn brede interesse
in performance heeft geleid tot voorstellingen met
choreografen als Xavier Le Roy, Maud Le Pladec en
Andros Zins-Browne.

—
Een productie van Zonzo Compagnie
in coproductie met Ictus Ensemble en
Concertgebouw Brugge

Eva Reiter (AU) studeerde blokfluit en viola da gamba in
Wenen en Amsterdam. Ze speelt geregeld concerten als
soliste en treedt ook op met verschillende barokorkesten
en ensembles voor hedendaagse muziek. Reiters eigen
werk werd al opgevoerd op internationale festivals.

Régis Badel (FR) studeerde dans en muziek in Lyon,
Met de steun van Vlaanderen, van het Creative
Parijs en Brussel. Badel werkt vandaag samen met Maud
Europe Programme van de Europese Unie en van
Le Pladec en Boris Charmatz; en deed dat eerder met
het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018.
Didier Silhol, Cindy van Acker, Christiana Morganti en
Rubens inspireert.
David Zambrano.
PREMIÈRE
COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

FAMILIEVOORSTELLING

DANS MET LIVEMUZIEK

Zonzo Compagnie (BE) staat bekend om zijn
vernieuwende muziekprojecten voor een jong publiek,
die betrokkenheid bij muziek en geluidskunst stimuleren.
Jaarlijks realiseert Zonzo BIG BANG, een muziekfestival
voor een jong publiek, in dertien Europese steden en in
Ottawa, Canada.
Ictus (BE) is een collectief van een twintigtal muzikanten,
dat zich al sinds het prille begin profileert als ‘elektrisch
ensemble’, waarin versterking, (live-)elektronica en
een elektronisch instrumentarium deel uitmaken van
de dagelijkse praktijk. Een belangrijk pijler van de
activiteiten is het exploreren van nieuwe concertvormen.

Tickets & info: +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge — www.concertgebouw.be
Foto: Tim Coppens
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Le Grand Ballet

14.00 & 16.00 Concertgebouw

© Tim Coppens

15.00 Concertgebouw

Van
3-5 jaar

VR 02 & ZA 03 NOV 2018

Spectra Ensemble

Doolhof van vijf zintuigen

Interactief familieparcours

Ontdekkingstocht door het
Concertgebouw

Ga op expeditie doorheen het gebouw op de
hypnotiserende klanken van Glass. Kinderen
en hun (groot)ouders genieten volop van de
zinderende muziek die nu eens klein en intiem en
dan weer opzwepend en alomvattend klinkt. Beleef
de muziek van binnenuit tijdens dit interactieve en
avontuurlijke parcours.
—

Een gigantische zingende engel, het vreemde
geluid van dansende geraamtes, een futuristische,
supersnelle lift die de hoogte inschiet tot het
kriebelt in je buik. Dat en nog veel meer maak je
mee achter de schermen van het Concertgebouw.
Een muzikant neemt je mee naar geheime en
verborgen plekjes in het gebouw!
—

In samenwerking met deSingel
Onderdeel van KRIKRAK

Onderdeel van KRIKRAK

Lees meer over het Brugse familiefestival KRIKRAK op krikrak.be

Verbind de puntjes één voor één
en ontdek de unieke vorm van
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