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Mozarts
mysterieuze dodenmis

De muzikaliteit in het
werk van Alain Platel

Lezing door Pieter Bergé

Open Universiteit

Pieter Bergé: lezing
—

Francis Maes: docent
—
In samenwerking met Ghent University, Faculty
of Arts and Philosophy, Research centre S:PAM
(Studies in Performing Arts & Media)

LEZING / DEBAT
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3.

19.00 Cinema Lumière
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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.’

Amadeus
Extravaganza
Soirée met Miloš Formans film
Amadeus
—
In samenwerking met
De Makersrepubliek Brugge en
Cinema Lumière
zie p. 8

— Jeroen Vanacker, artistiek directeur
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23-26 OKT 2017

Requiem pour L.

Een Requiem
dat het leven viert

DI 23 & WO 24 OKT 2018

Requiem pour L.

Alain Platel & Fabrizio Cassol / les ballets C de la B

23 & 24 OKT 2018

—
Alain Platel: regie & decorontwerp
Rodriguez Vangama: muzikale leiding, gitaar
& elektrische bas
Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell
Tshiebua: zang
Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng,
Rodrigo Ferreira / Stephen Diaz:
lyrische zang
Joao Barradas: accordeon
Kojack Kossakamvwe: elektrische gitaar
Niels Van Heertum: euphonium
Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva
Makengo: likembe
Michel Seba: percussie
Hildegard De Vuyst: dramaturgie
Maribeth Diggle: assistentie muziek
Quan Bui Ngoc: assistentie choreografie
Simon Van Rompaey: video
Natan Rosseel: camera
Wim Van de Capelle: stage manager,
uitvoering decor (in samenwerking met
decoratelier NTGent)
Carlo Bourgignon: lichtontwerp
Carlo Thompson, Guillaume Desmet:
geluidontwerp
Dorine Demuynck: kostuumontwerp
Chris Van der Burght: fotografie
Katrien Van Gysegem, Valerie Desmet:
productieleiding
Steve De Schepper: regieassistentie,
tourmanagement
Lisaboa Houbrechts: stage
theaterwetenschappen
Ijf Boullet: stage theatertechniek

met dank aan Isnelle da Silveira, Filip De
Boeck, Barbara Raes, Griet Callewaert,
atelier NTGent, Mevrouw S.P., Juffrouw A.C.,
Fondation Camargo (Cassis, France), Sylvain
Cambreling, Connexion vzw
met bijzondere dank aan L. en haar familie
voor hun uitzonderlijke openheid, hun diep
vertrouwen en de unieke ondersteuning van
dit project
in dialoog met dr. Marc Cosyns
productie: les ballets C de la B, Festival de
Marseille, Berliner Festspiele
coproductie: Opéra de Lille, Théâtre National
de Chaillot Paris, Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Onassis Cultural Centre Athens,
TorinoDanza, Aperto Festival/Fondazione
I Teatri – Reggio Emilia, Kampnagel
Hamburg, Ludwigsburger Schlossfestspiele,
Festspielhaus St. Pölten, L’Arsenal Metz, Scène
Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, La Ville
de Marseille-Opéra
Frans Brood Productions: spreiding
met de steun van Stad Gent, de Provincie
Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, North
Sea Port en de Belgische Tax Shelter
—
Fabrizio Cassol (1964)
Requiem pour L., naar het Requiem
van W. A. Mozart

De muziek uit de voorstelling
Requiem pour L. verscheen
op cd bij Outhere Music en is
te koop na de voorstelling.

DANS

De muziek van deze voorstelling is het
resultaat van de muzikale weg die Fabrizio
Cassol heeft afgelegd. Het begon bij zijn
conservatoriumopleiding in Luik begin de
jaren 1980 toen daar onder directeur Henri
Pousseur een vernieuwende wind waaide
die allerlei genres en stijlen van muziek met
elkaar in contact bracht. In 1991 ging Cassol,
samen met z’n kompanen van jazztrio Aka
Moon, op studiereis bij de pygmeeën in de
Centraal-Afrikaanse Republiek. Tijdens
die reis kwamen ze toevallig op een feest
terecht. Na een tijdje kwam iemand hen
melden dat de vader van de overleden man,
ter ere van wie dit feest gegeven werd, hen
wou ontmoeten. Deze choquerende ervaring
inspireerde Cassol voor deze voorstelling.

nieuwe muziek, die zonder zijn persoonlijke
geschiedenis niet zou kunnen bestaan.

De studiereis bij de pygmeeën zou Cassols
(muzikale) leven veranderen. Sindsdien
reist hij, vaak met Aka Moon, de hele wereld
rond om zich onder te dompelen in lokale
muziekculturen, de muzikanten te ontmoeten
en op zoek te gaan naar de diepste principes
waarop die muziek gebaseerd is.
De hybride muziek die Cassol sindsdien
gemaakt heeft, en waarvan Requiem pour
L. een voorlopig hoogtepunt vormt, is dus
nooit louter een stijloefening of een parodie
van een bepaald muzikaal idioom. Hij
integreert steevast diverse tradities in zijn
eigen persoon. Cassol maakt altijd weer

• Fabrizio Cassol heeft een unieke
muzikale taal die vele muzikale
tradities in zijn persoon integreert.
• De muzikanten brengen het stuk
van binnenuit en vanuit hun
persoonlijkheid.
• De indringende scenografie van
Alain Platel verenigt de kracht van
het leven en de waardigheid van
het sterven.

Het is bekend dat Mozart zijn Requiem
door zijn vroegtijdige dood nooit heeft
afgewerkt. In de autograaf is goed te zien
welke delen er later zijn bijgeschreven en
welke oorspronkelijk van Mozart zijn. Met
dit project wilde Cassol onderzoeken hoe hij
zelf het Requiem van Mozart kon voltooien
vanuit de rijkdom aan muzikale idiomen die
hij ondertussen in zijn eigen persoon heeft
opgenomen. In een creatieve analyse van
Mozarts werk zocht hij aanknopingspunten
met muzikale principes uit andere tradities,
hier vooral de Congolese. Die ideeën werkte
hij dan in zijn compositie verder uit.
Om ruimte te scheppen voor muzikale
aanvullingen beperkte Cassol het aantal
zangstemmen tot drie solisten en veranderde
hij Mozarts harmonieën. Ook de metrische
context en de ritmische frasering van
de begeleiding werd aangepast aan het
Afrikaanse idioom. Al deze elementen samen
maken van Requiem pour L. een verrassende
en verrijkende ervaring voor de luisteraar.
Voor Cassol zijn de muzikanten met wie hij
samenwerkt cruciaal bij het uitwerken van de
compositie.
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23 & 24 OKT 2018

19.15 Inleiding door Lieven Van Ael
20.00 Concertzaal

Requiem pour L. is de vrucht van de
jarenlange vriendschap en samenwerking
tussen choreograaf Alain Platel en componist
Fabrizio Cassol. Na onder andere Pitié!
(2008) en Coup Fatal (2014) voelden ze, mede
door enkele persoonlijke gebeurtenissen,
de noodzaak om het thema van de dood
aan te pakken. Ze namen daarbij het meest
bekende rouwstuk, het Requiem van Mozart,
als uitgangspunt.

23 & 24 OKT 2018

‘Deze herinterpretatie van
het Requiem van Mozart is de
meest hachelijke muzikale
onderneming waaronder ik
ooit mijn schouders zette.
De wetenschap dat Mozart
zijn Requiem niet afwerkte
opent de mogelijkheid om
je er als componist toe te
verhouden. Anderen hebben
het aangevuld, in andere
tijden. Waarom geen nieuwe
interpretatie voor een tijd
waarin de wereld zoveel
groter geworden is en de
afstanden zoveel kleiner? Rest
de vraag wat Mozart hiervan
zou gevonden hebben. Maar
aangezien Mozart een beetje
gek was, denk ik dat hij met
veel plezier zou meegewerkt
hebben aan zotte projecten
zoals dit.’
— Fabrizio Cassol

Alle muzikanten hebben hun eigen unieke
muzikale persoonlijkheid en velen werkten
al eerder mee met Cassols projecten. De
verschillende instrumenten vervullen voor
Cassol ook een andere rol in het stuk: de
elektrische bas is bijvoorbeeld het hart van
het stuk, de tuba, die meer vrijheid heeft
dan de andere muzikanten, is de geest van
het requiem. De accordeon verenigt de vele
idiomen en wordt door Cassol als een klein
orkest ingezet. De duimpiano’s, een typisch
Afrikaans instrument met geplukte metalen
lamellen, associeert Cassol met muziekdozen
uit de kindertijd. Bij de stemmen is er het
unieke contrast tussen drie Afrikaanse

zangers die in traditionele Congolese stijlen
en talen zingen en drie Afrikaanse zangers
die een klassieke westerse opleiding hebben
gekregen en zingen in lyrische stijl. Een groot
deel van de muzikanten op het podium
musiceren in een orale traditie. Aan hen heeft
Cassol dit stuk gedurende vele maanden
aangeleerd. Hij zocht hen op en speelde
het voor op zijn saxofoon. Deze unieke en
diepgaande werkwijze is te merken op het
podium. Alhoewel het hier om complexe
muziek gaat die voor de muzikanten nooit
helemaal zuiver bij hun eigen muzikale traditie
aansluit, musiceren de muzikanten met een
evidente spontaneïteit en brengen zij de
muziek van binnenuit.
Van bij het begin was het duidelijk dat dit
geen gewone concertmuziek zou worden
maar muziek die om een theatrale uitwerking
vraagt. Alain Platel presenteert ons de muziek
als een nieuw rouwritueel dat elementen
uit verschillende culturen integreert maar
ze nooit imiteert. Ook hier versmelten de
bewegingen van de muzikanten tot iets wat
universeel menselijk wordt. De oeroude tekst
van het requiem benadrukt dit universeel
karakter nog. De muzikanten geven er echter
een persoonlijke invulling aan.
Het collectieve is ook te zien in de
podiumopstelling die refereert aan het
Holocaustmonument in Berlijn, de plaats waar
het stuk zijn première kende. Een contact van
Alain Platel met een stervende vrouw in de
aanloop naar de productie maakt dan het
individuele sterven op een bijzondere manier
aanwezig. Het gaat om de mevr. L. uit de titel.
Zij was een sociaal geëngageerde vrouw,
die werkte in Kinshasa en een Afrikaans
kind geadopteerd had. Nu, op het einde van
haar leven, gaf ze toestemming om haar
sterven te filmen. Deze film wordt op de scène
geprojecteerd tijdens de voorstelling.
Op die manier wordt dit werk een nog
indringendere ervaring waarbij de dode alle
respect en eer krijgt, maar waarin ook het
leven wordt gevierd.

Cera steunt de topstukweken
van het Concertgebouw
‘Cera en Concertgebouw Brugge kennen de kunst
van het samenwerken. Met het Requiem van
Mozart koos Concertgebouw een topstuk van
wereldformaat. Cera geeft als structurele partner
haar vennoten de kans om dit fascinerende stuk
beter te leren kennen en ervan te genieten. Dit
mysterieuze, maar weergaloze meesterwerk krijgt
in deze Topstukweek de aandacht die het verdient.’
— Hannelore Vandezande, coördinator Kunst en cultuur Cera

LEIF West-Vlaanderen
Levenseinde Informatieforum
LEIFpunt Brugge
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
050 34 07 36
info@leifwestvlaanderen.be
Medisch team West-Vlaanderen:
0471 83 90 10

www.leifwestvlaanderen.be
Het Levenseinde Informatieforum -kortweg LEIF- informeert,
sensibiliseert en zorgt in West-Vlaanderen op open en correcte
wijze rond een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en respect
voor de wil van de patiënt staan hierbij centraal. LEIF wil ‘tijdig
nadenken en plannen omtrent waardige levenseindezorg’ ingang
doen vinden bij jong en minder jong.

— Lieven Van Ael
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Amadeus
Extravaganza

Orchestre des Champs-Elysées
& Collegium Vocale Gent

19.00 Cinema Lumière

19.15 Inleiding door Pieter Bergé
20.00 Concertzaal

Soirée met Miloš Formans film Amadeus

Mozart. Requiem

—
—

Amadeus (1984)
Miloš Forman: regie
Tom Hulce: Wolfgang Amadeus Mozart
Elizabeth Berridge: Constanze Mozart
F. Murray Abrahams: Antonio Salieri
Simon Callow: Emanuel Schikaneder

25 OKT 2018

—

Passende muziek wordt verzorgd door
Marjolein Gerets (fagot) en Marijke
Verlinden (cello).
De maskers zijn gedecoreerd door
leerlingen van het Technisch Instituut
Heilige Familie: Esther Alfvoet, JamyangGendun Atisha, Yirka Billiart, Elena
Bourgain, Catharina Broes, Freya Coppens,
Robine Deelkens, Lune Goethals, Alexandra
Szucs, Yana Van Hoecke en Marie Verkest.
Leerkracht: Michael Snauwaert
De Mozart-Kugeln zijn handgemaakt
door Chocolaterie Spegelaere,
Ezelstraat 92, Brugge

Special appearance van Maya
Langouche, Cadavre Exquis Couture
(cadavre-exquis.be)

In samenwerking met De Makersrepubliek
Brugge en Cinema Lumière

OUT OF THE BOX

Orchestre des Champs-Elysées: orkest
zie p. 13
Collegium Vocale Gent: koor
Philippe Herreweghe: dirigent
Emőke Baráth: sopraan
Eva Zaïcik: mezzosopraan
Maximilian Schmitt: tenor
Florian Boesch: bas
—
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symfonie nr.41 ‘Jupiter’, KV551 (1788)
•
•
•
•

Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, KV626 (1791)
• Introitus: Requiem aeternam
• Kyrie eleison
• Sequentia:
-- Dies irae
-- Tuba mirum
-- Rex tremendae Majestatis
-- Recordare, Jesu Pie
-- Confutatis maledictis
-- Lacrimosa dies illa
• Offertorium:
-- Domine Jesu Christe
-- Hostias et preces
• Sanctus
• Benedictus
• Agnus Dei
• Communio: Lux aeterna

Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto
Molto allegro

pauze

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden, ook tussen de delen.

ORKESTRAAL

VOCAAL

26 OKT 2018

DO 25 OKT 2018

De twee werken die vandaag op het
programma staan vertegenwoordigen
twee totaal verschillende werelden. De
symfonie is een wereldse compositie,
geschreven in de stralende toonaard
C-groot, terwijl het Requiem een
religieus werk is dat in d-klein staat en
daarmee een basissfeer van treurnis
uitstraalt. Historisch gezien is het ook
totaal ondenkbaar om deze werken zo
vlak na elkaar uit te voeren, al was het
maar omdat ze in andere contexten
thuishoren. Symfonieën werden destijds
hoofdzakelijk uitgevoerd in paleizen of
andere burgerlijke plekken met (relatief)
grote zalen, terwijl religieuze muziek per
definitie in de kerk werd gepresenteerd.
Symfonieën dienden immers voor
vermaak (in de meest edele betekenis
van het woord), terwijl religieuze muziek
in essentie nog altijd een liturgische doel
had. Toch is die confrontatie interessant
en op een bepaalde manier sluit ze
ook aan bij een 18e-eeuwse traditie
die in de hedendaagse concertcultuur
grotendeels verloren is gegaan. Waar
organisatoren tegenwoordig de voorkeur
geven aan homogene concerten, was het
destijds gebruikelijk om een potpourri
van de meest uiteenlopende werken
te presenteren. Niet zelden duurden
concerten urenlang en klonken er zowel
aria’s, pianostukken, kamermuziekwerken,
ouvertures, concerto’s als symfonieën, in
vele gevallen zelfs onvolledig. Een typisch
hedendaags idee, bijvoorbeeld om de drie
laatste symfonieën van Mozart (waartoe
ook de Jupiter-symfonie behoort) op één
concert uit te voeren, zou op het einde van
de 18e eeuw bij niemand zijn opgekomen.
Het codewoord was toen verstrooiing,
zowel letterlijk als figuurlijk. De tijden
zijn dus veranderd, en daarmee ook de
manier waarop we muziek aangeboden
krijgen en ervaren. Vanuit die optiek is het

verfrissend om een symfonie pal naast
een Requiem te plaatsen, ook al is deze
setting historisch even ongewoon als die
van de drie-symfonieën-op-een-avond.
Zoals Jupiter Mozarts laatste symfonie
bleek, zo werd het Requiem zijn laatste
religieuze werk. Een belangrijk verschil
tussen beide is wel dat de symfonie
voltooid was, en het Requiem allesbehalve.
Terwijl Mozart aan zijn Requiem aan het
werken was, werd hij immers ziek om
enkele weken later te overlijden, op 5
december. Op dat moment had hij, van
de acht grote delen die het Requiem
telt, in feite alleen nog maar het eerste
(Introitus) volledig afgewerkt. Van vier
andere delen – namelijk van het Kyrie tot
en met het Offertorium – stonden enkel
de koorpartijen, de baslijn en hier en daar
wat instrumentale aanwijzingen op papier
(met uitzondering van het Lacrimosa, dat
bruusk afbreekt na 8 maten).

‘De mysteries rond dit
Requiem spreken zelf al enorm
tot de verbeelding. Toch zou
hun aantrekkingskracht
smelten als sneeuw voor
de zon als Mozart er niet in
eerste instantie in geslaagd
was om de dood in al haar
facetten zo empathisch te
verklanken. Werken worden
vaak onvergetelijk omdat hun
aanvangsmaten raak treffen.’
— Pieter Bergé, musicoloog
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Van alle requiems is dat van Mozart misschien
het sterkste, juist door zijn eenvoud, ver van
alle bombast, sentimentaliteit, soms wrange
woede of alles-verpulverend nihilisme die
andere componisten laten horen. De waardige
maar eenzame mens blijft de maat der dingen.
— Philippe Herreweghe, dirigent

Van de resterende delen (Sanctus,
Benedictus en Agnus) noteerde Mozart zelf
zelfs geen enkele noot. Mogelijk heeft hij
wel wat informatie achtergelaten over hoe
hij zich die delen voorstelde, maar sterk
bewijsmateriaal daarover is er niet. In ieder
geval zijn deze delen, die vandaag bijna
altijd in de context van Mozarts Requiem
worden uitgevoerd, uit een andere hand en
allicht ook uit een ander hoofd. De eerste die
hiervoor zorgde was Franz Xaver Süβmayr,
een jonge Weense componist die Mozart in
de maanden voor diens dood ook al voor
andere zaken wat assistentie geboden had.
Het was diezelfde Süβmayr die een slimme
oplossing bedacht voor het eveneens
onbestaande, laatste deel van het Requiem.
Hiervoor recycleerde hij het Introitus en
het Kyrie, maar plakte er de tekst van de
Communio op. Op die manier zijn begin en
einde van het Requiem muzikaal identiek,
wat een mooie verzinnebeelding is van de
eeuwigheidsgedachte die in het stuk wordt
uitgedrukt.
Het was overigens niet Süβmayrs eigen idee
om Mozarts Requiem te voltooien. De aanzet
daartoe werd gegeven door Constanze
Mozart-Weber, de kersverse weduwe. Het
werk was immers een bestelling van een
anonieme graaf die, zoals later bleek,
zichzelf graag uitgaf voor componist en dat
ook met het Requiem wilde doen. Via een
mysterieuze bode – bij het grote publiek
vooral bekend dankzij de memorabele film
Amadeus van de recent overleden Miloš

Forman – was die bestelling tot bij Mozart
gekomen. De bode had daarbij de helft
van het overeengekomen honorarium als
voorschot betaald en zou de rest aflossen
bij aflevering van het volledige werk.
Voor Constanze was het dus in eerste
instantie een financiële kwestie, waarvoor
ze aangewezen was op de diensten van
componisten die voldoende met Mozarts
stijl vertrouwd waren. Süβmayr kweet zich
naar beste vermogen van zijn taak en zijn
voltooiing is nog altijd de standaardversie.
Desalniettemin zijn er in de voorbije
decennia tal van nieuwe voltooiingen tot
stand gekomen: aan het ene uiterste gaat
het om oplossingen die er in feite naar
streven om een ‘verbeterde Süβmayr’versie te maken, zoals bijvoorbeeld de
recent door René Jacobs uitgebrachte
versie van Pierre-Henri Dutronc; aan het
andere uiterste gaat het om volledig nieuwe
kunstwerken, geboren uit de onvoltooidheid
van Mozarts werk, maar die er een volledig
nieuw leven aan geven, zoals bijvoorbeeld
in de theatervoorstelling Requiem pour L.
van Alain Platel en Fabrizio Cassol. Tussen
die twee uitersten kwamen de meest
diverse varianten terecht. Wie zich daarin
graag wil verdiepen (of wie graag wat meer
achtergrondinformatie heeft bij de hele
ontstaansgeschiedenis van het Requiem)
kan terecht in mijn pas verschenen boekje
Wie schreef het Requiem van Mozart?.
— Pieter Bergé
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Licht en duisternis

15
EEUW
e

22 MEI — 25 MEI 2019

ROLAND
DE LASSUS
02 MEI — 05 MEI 2019

MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

17e
EEUW

Psalmi Davidis poenitentiales

Te deum

18e
EEUW

23 OKT — 26 OKT 2018

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
Requiem

30 JAN — 03 FEB 2019

ANTONÍN
DVOŘÁK

19e
EEUW

‘Concertgebouw Brugge is een
instelling met uitstraling op
Europees niveau. Met dit doordachte
partnership versterken we elkaar.’

20e
EEUW

02 NOV — 04 NOV 2018

PHILIP
GLASS

— Matthieu Vanhove,
bestuurder-directeur van Cera

Einstein on the beach

topstukweken.be

In samenwerking met
—
—012
12 —
—

eerste viool
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
(solo)
Ilaria Cusano
Roberto Anedda
Assim Delibegovic
Thérèse Kipfer
Andreas Preuss
Enrico Tedde
Sebastiaan Van Vucht

fluit
Amélie Michel

tweede viool
Corrado Masoni
Solenne Guilbert
Isabelle Claudet
Virginie Descharmes
Clara Lecarme
Corrado Lepore
Giorgio Oppo

fagot
Julien Desbordes
Jean-Louis Fiat

altviool
Jean-Philippe Vasseur
Luigi Moccia
Marie Beaudon
Laurent Bruni
Brigitte Clément
Wendy Ruymen
cello
Ageet Zweistra
Andrea Pettinau
Vincent Malgrange
Hilary Metzger
Harm-Jan Schwitters

Symfonie nr.9

Collegium
Vocale Gent

contrabas
Axel Bouchaux
Joe Carver
Damien Guffroy
Massimo Tore

hobo
Josep Domenech
Takahiro Kitazato
bassethoorn
Toni Salar-Verdu
Daniele Latini

hoorn
Eliz Erkalp
Jean-Emmanuel Prou
trompet
Alain De Rudder
Yorick Roscam
trombone
Harry Ries
Guy Hanssen
Wim Becu
pauken
Marie-Ange Petit

sopraan
Annelies Brants
Bobbie Blommesteijn
Sylvie De Pauw
Kerstin Dietl
Chiyuki Okamura
Armelle Morvan
Elisabeth Rapp
Mette Rooseboom
alt
Anne-Lou Bissières
Ursula Ebner
Sofia Gvirts
Marlen Herzog
Gudrun Köllner
Cécile Pilorger
Sandra Raoulx
Sylvia van der Vinne
tenor
Malcolm Bennett
Johannes Gaubitz
Thomas Köll
Vincent Lesage
Dan Martin
Tigran Matinyan
Ferran Mitjans
Hitoshi Tamada
bas
Erks Jan Dekker
Nikolaus Fluck
Joachim Höchbauer
Philipp Kaven
Angus McPhee
Julián Millán
Felix Rumpf
Kai Rouven Seeger

26 OKT 2018

Orchestre des
Champs-Elysées

Alain Platel (BE) is orthopedagoog van
opleiding. Al heel vroeg had hij een grote
belangstelling voor kunst en theater. Op
elfjarige leeftijd werd hij toegelaten tot
de Marcel Hoste Mimeschool. Na zijn
studies volgde hij les aan de Paul Griinwis
Ballet Akademie en in 1980 nam hij deel
aan een workshop van de Canadese
choreografe Barbara Pearce. In 1986
richtte hij les ballets Contemporains de
la Belgique, of korter les ballets C de la B
op. Alain Platel maakte furore met twee
indrukwekkende drieluiken. Enerzijds
de grote dansstukken met livemuziek:
La Tristeza Complice, Iets op Bach en
Wolf; anderzijds de theatervoorstellingen
Moeder en Kind, Bernadetje en Allemaal
Indiaan, die hij in samenwerking met
Arne Sierens realiseerde. Platels werk valt
niet gemakkelijk in hokjes te plaatsen.
Dat uit zich ook in zijn keuze van dansers
en acteurs. Professionelen naast
amateurs, kinderen naast volwassenen,
uit diverse culturen en uit alle lagen van
de samenleving. Het onvolmaakte en het
kwetsbare vormen de uitgangspunten van
zijn werk dat gekenmerkt wordt door humor,
vitaliteit en ogenschijnlijke chaos.

Fabrizio Cassol (BE) is al vijfentwintig jaar
componist en saxofonist van de groep Aka
Moon. Hij werkt regelmatig samen met
choreografen als Alain Platel (les ballets
C de la B), Anne Teresa De Keersmaeker
(Rosas), de Samoaan Lemi Ponifasio
(Mao Company) en de Congolees Faustin
Linyekula (studio Kabako), maar schreef
ook aan opera’s. Zijn jarenlange nauwe
samenwerking met de Brusselse KVS wordt
gevolgd door een residentie in de Brusselse
opera De Munt | La Monnaie. Tussen 2012
en 2014 was hij artiest in residentie bij de
Fondation de l’Abbaye Royaumont nabij
Parijs, waar hij zich verder verdiept in de
studie van de wereldculturen. Zijn interesse
voor niet-Europese muziek is ontstaan
tijdens een zeer bepalende reis naar de
Aka Pygmeeën in de Centraal-Afrikaanse
Republiek in 1992 en breidde verder uit tot
Azië (vooral India) en Afrika. Zijn kennis van
muziek uit orale en geschreven tradities,
van kamermuziek en symfonisch werk, deelt
hij in tal van workshops en masterclasses
die hij zowat over ter wereld geeft, aan
het Conservatoire National Supérieur
de Paris, the Royal Academy of London,
het Conservatorium van Jeruzalem, in
Algiers, Beijing, Berlijn, Chennai, Tunis en
Royaumont.

Het Orchestre des Champs-Elysées
(BE/FR) legt zich toe op muziek van ca.
1750 tot de vroege 20e eeuw en voert deze
uit op historische instrumenten. Na een
residentie in het Théâtre des ChampsElysées en BOZAR was het orkest te gast in
alle grote Europese zalen zoals Musikverein
Wien, Concertgebouw Amsterdam en
Barbican Centre. Artistiek directeur en
hoofddirigent is Philippe Herreweghe, maar
het orkest speelt regelmatig onder leiding
van gastdirigenten als Daniel Harding,
Christian Zacharias, Louis Langrée, Heinz
Holliger, Christophe Coin en René Jacobs.
De meest recente cd is gewijd aan Brahms
met onder meer diens Vierde symfonie, het
Schicksalslied en de Altrapsodie, samen
met Ann Hallenberg en de zangers van
Collegium Vocale Gent.
Het Orchestre des Champs-Élysées wordt
gesubsidieerd door het Franse ministerie
van cultuur en de regio Nouvelle Aquitaine.
De tournee waarvan dit concert deel
uitmaakt wordt gesteund door SPEDIDAM,
de organisatie die de auteursrechten
verzamelt en verdeelt rond alles dat te
maken heeft met opname, publicatie en
gebruik van opgenomen materiaal.

Pieter Bergé (BE) is hoogleraar
musicologie aan de KU Leuven.
Hij promoveerde in 2001 met een
proefschrift over Arnold Schönberg
en de opera. Daarna richtte zijn
onderzoek zich vooral op de analyse
van instrumentale muziek uit de
late 18e en de vroege 19e eeuw. Hij is
artistiek directeur van Festival 20/21 te
Leuven, hoofdredacteur van Karakter
– Tijdschrift van Wetenschap, en
auteur van de bundel Homo audiens
– Kleine typologie van de klassiekeconcertbezoeker. Voor uitgeverij Lannoo
legt hij momenteel de laatste hand aan
Een muziekgeschiedenis voor jongeren
(van geest).

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.

Francis Maes (BE) doctoreerde in
de musicologie aan de Universiteit
van Gent, waar hij nu ook doceert
in de vakgroep Kunst-, Muziek- en
Theaterwetenschappen. Hij was
artistiek directeur van het Festival
van Vlaanderen voor de afdelingen
‘Gent en de Historische Steden’ en
‘Brussel-Europa’ en schreef onder meer
Geschiedenis van de Russische muziek,
een standaardwerk over de muziek
in Rusland.
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Philippe Herreweghe (BE) profileerde zich
met Collegium Vocale Gent, La Chapelle
Royale en Ensemble Vocal Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek.
Zijn levendige, diepgaande en retorische
aanpak van dit repertoire wordt alom
geprezen. Met het Orchestre des ChampsElysées legt hij zich sinds 1991 ook toe op
het klassieke en romantische repertoire.
Sinds 1997 is hij vaste gastdirigent van
het Antwerp Symphony Orchestra, met
een focus op een verfrissende lezing van
(pre-) romantische muziek. Enige jaren
geleden richtte Herreweghe het platenlabel
Phi op, dat inmiddels al 31 cd’s uitbracht
met zeer divers repertoire van Collegium
Vocale Gent, het Orchestre des ChampsElysées, het Antwerp Symphony Orchestra
en verschillende bevriende ensembles en
solisten. In 2010 ontving de dirigent de
prestigieuze Bachmedaille van de stad
Leipzig.

Emőke Baráth (HU) brak in 2011 door
tijdens de belangrijke zangwedstrijden van
Innsbruck en Verbier, waarop ze het publiek
veroverde in haar thuisland Hongarije, de
rest van Europa en Rusland. Ze wijdde veel
tijd aan Händel, onder meer in concerten
en opnames onder leiding van Alan Curtis,
Riccardo Minasi, Maxym Emelyanychev,
Ottavio Dantone en Nathalie Stutzmann.
Haar repertoire reikt verder van de
Italiaanse vroegbarok tot Verdi, Mahler en
Messiaen, in wiens Saint François d’Assise
ze onlangs te horen was, een productie
onder leiding van Sylvain Cambreling.

Eva Zaïcik (FR) werd eerder dit jaar
verkozen tot ‘révélation lyrique’ tijdens de
Franse Victoires de la Musique Classique,
won de tweede prijs in de Elisabethwedstrijd
2018 en was een van de Voix Nouvelles
2018. Ze nam eerder al deel aan Le Jardin
des Voix, het groeitraject van Les Arts
Florissants, en kreeg sindsdien rollen bij
onder meer Le Poème Harmonique, Le
Concert Spirituel en Les Talens Lyriques in
vooral barok en klassiek repertoire, zonder
overigens nieuwe muziek te vergeten. Ze was
deze zomer in Brugge te horen tijdens het
MAfestival met Le Consort, het ensemble
rond klavecinist Justin Taylor.

Maximilian Schmitt (DE) zong sinds zijn
debuut in München tal van Mozartrollen
en bouwde een repertoire uit van barok
tot hoogromantiek. Hij vormt een duo met
pianist Gerold Huber, met wie hij onder meer
te zien was in Concertgebouw Amsterdam,
terwijl hun opnames verschenen op het
label Oehms Classics. Met René Jacobs
maakte hij een opname van Die Entführung
aus dem Serail, terwijl hij onder leiding
van Philippe Herreweghe te horen is op de
Phi-uitgave van Dvořáks Stabat Mater. Hij
zong bovendien op Christian Gerhahers
cd Romantische Arien met het Beierse
Omroeporkest.
Florian Boesch (AT) geldt als een van
de meest interessante liedzangers van
het moment, met optredens over de hele
wereld. Hij opende onlangs het seizoen van
Wigmore Hall en is binnenkort te horen in
het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ
en Konzerthaus Wien. Hij werkte geregeld
samen met Nikolaus Harnoncourt, onder
meer in Händels Messiah en Saul en Purcells
Fairy Queen. Op zijn agenda staan verder
optredens met de Wiener Symphoniker
(onder meer Berlioz’ Damnation de Faust)
en Il Giardino Armonico (Die Schöpfung van
Haydn en in april 2019 Händels Orlando).
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NOG MEER
WETEN OVER
MOZARTS REQUIEM?
Feiten, geruchten en verzinsels
zijn in de Requiem-geschiedenis
nauwelijks te onderscheiden.
De meeste versies baseren zich
op geruchten die niet helemaal
onwaar zijn, en zelfs de waarheden
blijken vaak meer vertakt dan men
redelijkerwijze van een waarheid
kan verwachten. Daardoor is
het Requiem van Mozart vooral
een product van de collectieve
verbeelding geworden: een rijke
verhalenkrans, doordrongen van
mysterie, verdachtmakingen,
roddels en regelrechte fantasie.
Tot op vandaag …

het Requiem van Mozart’? Was het
inderdaad Salieri, of Haydn, of Eybler,
of Süssmayr, of Händel ... of toch maar
gewoon Mozart? En hoe komt het eigenlijk
dat er om de haverklap ‘nieuwe versies’
van het Requiem van Mozart verschijnen?
Wie schreef het Requiem van Mozart?
leest als een whodunit. Meermaals wordt
in brieven, krantenartikels en biografieën
van toen … een dwaalspoor uitgezet, maar
Pieter Bergé ontpopt zich als een ervaren
detective en een betrouwbare gids.
Pieter Bergé is hoogleraar musicologie
aan de KU Leuven, artistiek directeur van
Festival 20/21 en schrijver.

Bergé zet in dit boek eerst de feiten (en
waarschijnlijkheden) op een rijtje. Daarna
komen de belangrijkste elementen in het
Requiem-mysterie aan bod: wie bestelde
het Requiem en waarom? Waarom moest
daarvoor een anonieme bode worden
ingeschakeld? Welke rol speelde Antonio
Salieri? Hoe zijn schrijvers en andere
kunstenaars later met al die dubieuze
geruchten en halve waarheden aan de
slag zijn gegaan?

Te koop in de Inkomhal
tijdens de Topstukweek Mozart
en in de Concertgebouwshop.

€ 24,99
Amsterdam
University
Press

Maar het hoofddoel van het boek is
natuurlijk om duidelijke antwoorden te
formuleren op de titelvraag ‘Wie schreef
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Ontdek het
verhaal achter
Mozarts Requiem
Wist je dat graaf Franz von Walsegg anoniem de
opdracht gaf tot het Requiem, met de bedoeling
om het werk te laten doorgaan voor een eigen
creatie? En dat Mozarts eigen weduwe – Constanze
Weber – de bron was voor heel wat Mozart-mythes?
Lees het volledige verhaal over dit meesterwerk,
met tal van beeld- en luisterfragmenten, en heel
wat achtergrondinformatie op topstukweken.be.
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Concertgebouwcafé
Maak je bezoek compleet met een
gezellig drankje, een lekkere lunch of
een rustmoment met de krant.
concertgebouw.be/cafe

02
Concertgebouw Servies

© Geert Van Hoeymissen

Klara-presentator
Sander De Keere
neemt je mee
naar de wondere
wereld van de
topstukken. Over
elk meesterwerk
maakt hij een leuk
filmpje.
Bekijk de video over Mozarts Requiem
op concertgebouw.be/sander
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Het Concertgebouw legt je samen met enkele
horecazaken uit de buurt in de watten voor of
na de voorstelling. Bovendien profiteer je van
een culinair extraatje op vertoon van je ticket.
concertgebouw.be/servies

03

Tentoonstellingen
Pik meteen ook een van de wisselende
tentoonstellingen van jonge en gevestigde
hedendaagse fotografen mee.
WO 12 SEP - ZO 11 NOV 2018

Dries Segers
Black Body
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In de kijker
DONDERDAG - ZONDAG

VRIJDAG
10 MEI 2019

06 - 16 DEC 2018

© John McDermott

© Cecopato Photography

20.00 Concertzaal

Camerata Salzburg &
Alexander Lonquich

December Dance 18
Dancing Down Under

Alexander Lonquich is legendarisch om
zijn diepgravende interpretaties, die je
onvermijdelijk de kern van de muziek
binnenzuigen. Als solist bij en leider
van Camerata Salzburg koos hij drie
coups de coeur van drie componisten
én hervormers: Mozarts uitdagende
Jeunehomme-concerto, Haydn met
onder meer zijn monumentale Passione en
Shostakovich’ Achtste strijkkwartet, later
bewerkt tot Kamersymfonie.

Onder de titel Dancing Down
Under brengen we het beste uit de
dansscene van onze tegenvoeters. Met
nieuwe creaties van internationaal
gerenommeerde choreografen (Garry
Stewart, Lucy Guerin, Anouk van Dijk,
Meryl Tankard en Sidi Larbi Cherkaoui),
maar ook met artiesten en projecten
met een unieke stem (Chunky Move,
Dancenorth, Serge Aimé Coulibaly en
Marrugeku) en heel wat jonge makers
(Nicola Gunn, Melanie Lane, James
Batchelor, Luke George en Daniel Kok).

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

Mozart, Haydn & Shostakovich

