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Holst. The Planets

Uitvoerders &
programma

Kosmos in beeld

Expo’s Peter Voigt en Karl Van Welden

KOSMOS
FESTIVAL
Ontdek een
universum gevat
in beeld en klank
tijdens het Kosmos
Festival, van
26 maart t.e.m.
10 april 2019.

wo 06.03 — zo 30.06.19

do 07.03 — zo 07.04.2019

Peter Voigt
New evidence
(Historic NASA
images)

Karl Van Welden
MARS

De Duitse fotograaf Peter
Voigt startte in 2005 met
het verzamelen van foto’s
over nucleair onderzoek,
de ontwikkeling van de
atoombom en vroege
ruimtevaart in de
Verenigde Staten. De
verzameling groeide
uit tot een collectie van
meer dan 1000 originele
vintage foto's uit de jaren
dertig tot het begin van
de jaren zeventig. In de
eigenzinnige architectuur
van het Concertgebouw
ontdek je een selectie
uit die Strangelove
Collection én recent
eigen werk uit de reeks
American Monuments.

Geïnspireerd door de
menselijke aanwezigheid
in het universum, startte
de Gentse kunstenaar
Karl Van Welden in 2006
met een cyclus van
performatief en beeldend
werk: Verenigde Planeten
/ United Planets. Hoe
verhoudt de ‘kleine’
mens zich tegenover
de ‘grootsheid’ van het
heelal? Hoe probeert
de mens vat te hebben
op de onvatbare en
onvoorstelbare kosmos?
Met de planeten uit
ons zonnestelsel als
ankerpunt, zoekt Karl
Van Welden antwoorden
op die vragen. Hij
presenteert elke planeet
met een eigen luik dat
verschillende gedaantes
kan aannemen.

Deze expo’s zijn gratis te bezoeken met
een ticket voor het Concertgebouw Circuit
of voor of na een voorstelling.
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19.15 inleiding door Jan Christiaens

Kaija Saariaho (1952)
Asteroid 4179: Toutatis (2005)

—
Lezing Thomas Hertog
Brussels Philharmonic: orkest
Vlaams Radio Koor: koor
Stéphane Denève: dirigent
Duncan Copp: regie film (in opdracht van
the Houston Symphony, in samenwerking
met NASA and Jet Propulsion Laboratories)
Thomas Hertog: lezing

Jody Talbot (1971)
Worlds, Stars, Systems, Infinity (2012)
Lezing Thomas Hertog
Charles Ives (1874-1954)
The Unanswered question (1908)

—
pauze
Gustav Holst (1874-1934)
The Planets (1914-16)
• Mars, the Bringer of War
• Venus, the Bringer of Peace
• Mercury, the Winged Messenger
• Jupiter, the Bringer of Jollity
• Saturn, the Bringer of Old Age
• Uranus, the Magician
• Neptune, the Mystic

Oormos
Kom onhoorbare
geluiden uit de kosmos
ontdekken in de installatie
Oormos van Aifoon en
de Jeugdwerkgroep
Ruimtevaart.
—
van 26 maart tot 7 april
op Mezzo 4 (tussen Foyer
balkon 1 en Foyer balkon 2)

Seizoensdenker en kosmoloog Thomas
Hertog inspireert je tijdens twee korte en
krachtige lezingen om met andere ogen
naar de NASA-beelden te kijken.

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.

ORKESTRAAL
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In dit kosmische seizoen lanceren we ons multidisciplinaire Kosmos
Festival, met muziek van verschillende planeten, fascinerende
expo’s, indrukwekkende NASA-beelden, wetenschappelijke
achtergrond en activiteiten voor kinderen en jongeren. Kunstenaars
Peter Voigt en Karl Van Welden brengen elk op hun manier de
onmetelijke kosmos in beeld.

De Griekse wiskundige Pythagoras wist
het al: de muziek bevat een sleutel tot een
beter begrip van de onmetelijke kosmos.
De legende vertelt dat Pythagoras het
verband op het spoor kwam toen hij
langs een smidse wandelde. Het geluid
van de twee hamerende ijzersmeden
bracht twee klanken voort, die in een
welbepaalde verhouding tot elkaar
stonden. Terug thuis ging Pythagoras op
zoek naar de mathematische proporties
die aan de basis liggen van de gehoorde
klanken. Zo ontdekte hij de intervallen
van octaaf (do – do, verhouding ½), kwint
(do – sol, verhouding 2/3) en kwart (sol – do,
verhouding ¾). Niet alleen de constitutie
van de mens, ook de harmonie in de natuur
en het heelal zijn volgens Pythagoras
gebaseerd op deze proporties. Latere
generaties uit de Pythagorische school
beweerden zelfs dat deze verhoudingen
ook de rotaties van de planeten bepalen.
Als dat zo is, dan moesten die rotaties
wel harmonieuze muziek voortbrengen,
de zogenaamde muziek der sferen.
Ook al is dit denkbeeld achterhaald door
evoluties in de kosmologie, toch valt er
in het begin van de 20e eeuw bij een
aantal componisten een hernieuwde
kosmologische interesse te bemerken.
Ongetwijfeld speelde de ontdekking van
de relativiteitstheorie door Albert Einstein
hierin een rol. Bij de Amerikaanse componist
Charles Ives was het de filosofische
stroming van het transcendentalisme die
hem de ogen opende voor alomvattende
vraagstukken. In The Unanswered Question
(1908), dat samen met Central Park in the
Dark het tweeluik Two Contemplations
vormt, klinkt de vraag naar de zin van
alles wat bestaat tot zeven keer toe.
Tegen een achtergrond van zachte,
tonale strijkersklanken zet de trompet

zeven vraagtekens in de muzikale ruimte,
waarop de houtblazers tevergeefs een
antwoord proberen te formuleren.

‘Sit back, have no
expectations, just
follow the music
on its journey.’
Aan de andere kant van de oceaan werd
Groot-Brittanië in het eerste decennium
van de 20e eeuw overspoeld door nieuwe
muzikale invloeden. De Londense premières
van La Mer en Nocturnes van Debussy,
alsook de muziek van Stravinsky die de
Ballets russes meebrachten, openden de
ogen van componisten als Gustav Holst
voor een nieuwe manier van componeren.
Toen Holst in 1914 de Vijf orkeststukken van
Arnold Schönberg leerde kennen, zwoer
hij nog heftiger zijn vroege werken af, die
hij nu als zijn ‘early horrors’ bestempelde.
Met al die nieuwerwetse invloeden vers
in de oren, begon Holst in datzelfde jaar
aan The Planets, een muzikale ruimtereis
in zeven etappes. De focus ligt echter niet
op de toen bekende planeten, maar op de
karaktereigenschappen die volgens de
astrologie verbonden zijn met de planeten.
The Planets opent met twee delen die
als zwart en wit contrasteren. Mars
steekt stevig van wal in een stampende
vijfkwartsmaat, waarbinnen climaxen met
een grote spanwijdte opgebouwd worden.
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Als uit een mechanische klankmachine
klinkt muziek waartegen geen verweer
mogelijk is. Staat hier het weerbarstige
ritme centraal, dan krijgt in het tweede
deel Venus de melodie alle kansen tot
ontplooiing. Solo’s van viool en fluit
kleurt Holst subtiel bij met de hemelse
klanken van celesta en glockenspiel.

‘De muziek is
een sleutel om
de onmetelijke
kosmos beter te
begrijpen.’

Mercurius, de gevleugelde boodschapper,
fladdert heen en weer tussen de strijkers en
de houtblazers in een luchtig, kwikzilveren
scherzo. Voor Holst vormt de jolige
Jupiter de aanleiding om een overvloed
aan melodieën, waarvan heel wat uit de
Engelse volksmuziek, te laten klinken.
Opnieuw vormt dit een sterk contrast met
de sfeer van Saturnus, dat aanvangt als
een dodenmars, met afgetakelde klanken
in een hortend ritme. Naar het einde toe
komt er echter ruimte voor aanvaarding,
verzoening en sereniteit. In Uranus evoceert
Holst een kosmische tovenaar die met
krachtig schallende muziek de chaotische
krachten in de kosmos tracht te bezweren.
The Planets eindigt in de mystieke verstilling
van Neptunus. Het sluitstuk van de cyclus
ademt een magische, raadselachtige sfeer,
alsof de muziek uitkijkt op de oneindigheid
van het universum. Kabbelende figuurtjes
in de harp, lichtende klankpunten in de
celesta en ijle tonen in de strijkers geven
klank aan de onhoorbare muziek der sferen.
Op het einde laat Holst een (onzichtbaar)
vrouwenkoor een woordeloze melodie
zingen, die langzaamaan lijkt weg te
smelten in de oneindigheid van het heelal.

zoiets als een dag- en nachtritme heeft.
Saariaho voelde zich aangesproken door
dit onvoorspelbare hemellichaam. De
thematiek spoort goed met de klankwereld
van haar muziek, waarin een heel suggestief
gebruik van muziekinstrumenten,
al dan niet gecombineerd met
elektronische klanken, een etherisch
en buitenaards klankbeeld oplevert.
Worlds, Stars, Systems, Infinity van Joby
Talbot is expliciet bedoeld als vervolg van
The Planets. Talbot liet zich inspireren
door de manier waarop Gustav Holst
alles uit het orkest haalt wat erin zit.
Dat doet Talbot ook, zij het op zijn eigen
manier. Vooreerst door te werken met
een stevige, regelmatige puls, die als de
hartslag van zijn muziek klinkt. Verder
maakt Talbot gretig gebruik van de
percussie-instrumenten in het orkest. Aan
de vibrafoon, de celesta, de klankschalen
en ander klinkend metaal ontlokt hij
betoverende resonanties. Het stuk eindigt
met een kolossale climax, waarbij Talbot
nog beter tracht te doen dan Holst, die in
Mars het orkest uit zijn voegen liet barsten.
Talbots advies voor de luisteraar? ‘Sit
back, have no expectations, just follow
the music on its journey.’ Goede reis!

Met het werk van Holst is de muzikale
ruimtereis echter nog niet ten einde. De
Fins-Franse componiste Kaija Saariaho
en de Brit Joby Talbot componeerden een
vervolg. Saariaho raakte gefascineerd
door de asteroïde nr. 4179, die pas in 1989
ontdekt werd. De asteroïde heeft een
ongewone vorm en een complexe, nietcyclische rotatiebaan, waardoor ze niet

— Jan Christiaens
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Muziek der sferen

Vlaams
Radio Koor

Brussels Philharmonic (BE) werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder
de vleugels van de openbare omroep
en staat bekend als een modern en
flexibel orkest. Het richt zich vooral
op 20e-eeuwse muziek, maar draagt
ook het romantische repertoire, de
hedendaagse muziek en filmmuziek een
warm hart toe. Op internationaal vlak
heeft Brussels Philharmonic een eigen
plaats veroverd, met vaste afspraken in de
grote Europese hoofdsteden en tournees
in onder andere Japan en de Verenigde
Staten. Dankzij samenwerkingen met
diverse gastdirigenten ontwikkelt het
orkest voortdurend nieuwe manieren
van concerteren en kunnen andere
muziekgenres en kunstdisciplines verkend
worden. De uiteenlopende cd-reeksen
van Brussels Philharmonic (Deutsche
Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Klara,
Film Fest Gent, Brussels Philharmonic
Recordings) krijgen internationale
bijval en zijn onderscheiden met vele
prijzen, waaronder een ECHO Klassik,
Ceciliaprijs, Choc de Classica de
l’année en Diapason d’Or de l’année.
Brussels Philharmonic is een instelling
van de Vlaamse Gemeenschap.

New York Philharmonic en Orchestre
National de France. Sinds 2015 is
Denève muziekdirecteur van Brussels
Philharmonic. Tegelijk vervult hij diezelfde
functie bij de St Louis Symphony en is hij
vaste gastdirigent bij het Philadelphia
Orchestra. Al driemaal won Stéphane
Denève de prestigieuze ‘Diapason d’Or de
l’année’. In 2012 stond hij op de shortlist
voor ‘Gramophone’s Artist of the Year’,
en in 2013 werd hij bekroond tijdens de
International Classical Music Awards.

Het Vlaams Radio Koor (BE) werd in 1937
als professioneel kamerkoor opgericht
door de toenmalige openbare omroep.
Vandaag de dag is het koor een ensemble
van uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel
in binnen- als in buitenland tot de top
gerekend wordt. Het Vlaams Radio Koor
werkt aan uiteenlopende projecten, van
onbekende parels uit de Franse romantiek
tot hedendaagse muziek en Vlaamse
premières. Het koor bouwde de voorbije
jaren een steeds grotere aanwezigheid
op verschillende internationale podia
uit. Ook het partnerschap met het
Palazzetto Bru Zane, de initiatiefnemer
van de prestigieuze cd-reeks rond de Prix
de Rome, zorgt voor een toenemende
internationale erkenning. Tenslotte kreeg
ook de cd-reeks rond iconische requiems
op het label Evil Penguin records,
internationale bijval. Het Vlaams Radio
Koor is een instelling van de Vlaamse
Gemeenschap.

Na zijn studie orkestdirectie aan het
Conservatorium van Parijs begon
Stéphane Denève (FR) zijn carrière als
assistent bij Sir Georg Solti, Seiji Ozawa
en Georges Prêtre bij het Orchestre de
Paris en de Opéra National de Paris.
Zijn grote liefde voor de stem bracht
hem naar de Deutsche Oper am Rhein,
waar hij vaste dirigent was van 1997 tot
2001. Ook zijn symfonische carrière nam
een hoge vlucht. Het lijstje met Denèves
samenwerkingen met internationaal
gerenommeerde orkesten oogt dan
ook indrukwekkend met onder meer
het Koninklijk Concertgebouworkest,
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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 hij 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

repetent
Joris Derder
sopraan
Julie Calbete
Els Crommen
Katrien Nauwelaerts
Kristien Nijs
Gabriella Noble
Mignon Primus
Amélie Renglet
Evi Roelants
Charlotte Schoeters
Barbara Somers
Inge Van de Kerkhove
Lidwien Van Winckel
alt
Jane Bertelsen
Helena Bohuszewicz
Helen Cassano
Elisabeth Colson
Maria Gil Munoz
Eva Goudie-Falckenbach
Anne Fleur Inizan
Sachiko Kinebuchi
Estelle Lefort
Lieve Mertens
Noëlle Schepens
Kerlijne Van Nevel
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Biografieën

Brussels Philharmonic
concertmeester
Henry Raudales
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eerste viool
Nadja Nevolovitsch
Bart Lemmens
Sylvie Bagara
Olivia Bergeot
Eva Bobrowska
Annelies Broeckhoven
Cristina Constantinescu
Naoko Ogura
Justine Rigutto
Elizaveta Rybentseva
Anton Skakun
Philippe Tjampens
Alissa Vaitsner
Veerle Van Roosbroeck
Gillis Veldeman
tweede viool
Mari Hagiwara
Mark Steylaerts
Pablo Ases Urenya
Ana Bajo Djurasevic
Vania Batchvarova
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Eléonore Malaboeuf
Karine Martens
Sayoko Mundy
Eline Pauwels
Stefanie Van Backlé
Bram Van Eenoo
Francis Vanden Heede
altviool
Mihai Cocea
Griet François
Philippe Allard
Eduard Ataev
Phung Ha
Hélène Koerver
Agnieszka Kosakowska
Maryna Lepiasevich
Barbara Peynsaert
Helena Raeymakers
Stephan Uelpenich
Patricia Van Reusel
cello
Kristaps Bergs
Kirsten Andersen

Johannes Burghoff
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Sophie Jomard
Bénédicte Legrand
Sylvain Ruffier
Emmanuel Tondus
Elke Wynants
contrabas
Uxía Martínez Botana
Giacomo Banella
Elias Bartholomeus
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Simon Luce
Philippe Stepman
Luzia Vieira
fluit
Wouter Van den Eynde
Lieve Schuermans
Eric Mertens
Femke Van Leuven
piccolo
Jill Jeschek
hobo
Joris Van den Hauwe
Joost Gils
Maarten Wijnen
engelse hoorn
Lode Cartrysse
bashobo
Saartje Kemps
klarinet
Eddy Vanoosthuyse
Sandra Balsera
esklarinet
Danny Corstjens
basklarinet
Midori Mori
fagot
Marceau Lefèvre
Karsten Przybyl
Alexander Kuksa

contrafagot
Jonas Coomans
hoorn
Hans van der Zanden
Mieke Ailliet
Evi Baetens
Pierre Buizer
Claudia Rigoni
Kevin Cardoso
trompet
Ward Hoornaert
Rik Ghesquière
Luc Sirjacques
François Ruelle

Subsidiënten

Structurele partners

trombone
David Rey
Søren Brassaert
bastrombone
Tim Van Medegael

Sponsors

tuba
Jean Xhonneux
euphonium
Simon Lequy
pauken
Gert François
Luk Artois
percussie
Gert D'haese
Titus Franken
Tom Pipeleers
Stijn Schoofs

Mediapartners

harp
Eline Groslot
Emma Wauters
celesta
Sepp Grotenhuis
orgel
Wannes Vanderhoeven
Het Concertgebouw is een realisatie van de Stad Brugge,
de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Wij bedanken onze subsidiënten, sponsors, partners, THE KEYS-leden
en Vrienden voor hun enthousiasme en waardering!

BRUSSELS PHILHARMONIC

BOEK ALS EERSTE
JE TICKETS VOOR
SEIZOEN 19-20

© Christian Ruvolo

ROTA
STRAUSS
WAGNER

Lees er alles over op
concertgebouw.be/vrienden
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WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE

— Annelien Van Wauwe

Word Vriend van het Concertgebouw:
laat zien dat je ons huis een warm
hart toedraagt en draag meteen
ook financieel een steentje bij (€ 150
voor twee personen, € 95 voor één
persoon). Wij bedanken je met tal van
voordelen, zoals voorrang bij de start
van de ticketverkoop, een uitnodiging
voor enkele exclusieve events en een
gratis cd van de nieuwe compagnon
de route van de Vrienden, klarinettist
Annelien Van Wauwe.

VU GUNTHER BROUCKE · DESIGN LIESBET LUTIN
FOTO © MARCEL LENNARTZ
MET DANK AAN DE BELGISCHE TAX SHELTER & BELGA FILMS FUND

‘Ik kijk ernaar uit
de Vrienden van het
Concertgebouw te
ontmoeten tijdens de
seizoensvoorstelling.
Graag maak ik dan ook
tijd voor een persoonlijke
kennismaking.’

DRAMATISCHE
LIEFDE
JUN MÄRKL

DIRIGENT

ANNELEEN LENAERTS
HARP

CONCERTGEBOUW
woe 08.05.19

Listen on Spotify
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In de kijker
VRIJDAG
26 APR 2019

VRIJDAG
10 MEI 2019
20.00 Concertzaal

Deutsche
Kammerphilharmonie
Bremen & Kammerchor
Stuttgart

Camerata Salzburg &
Alexander Lonquich

© Jens Meisert

20.00 Concertzaal

Mozart, Haydn & Shostakovich

Mendelssohn voorzag Goethes Die erste
Walpurgisnacht en Shakespeares A
Midsummer Night’s Dream van muziek
die de verbeelding doet tinkelen: duister
en spookachtig enerzijds, dansant en
feeëriek anderzijds. De muzikanten
van de Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen en de zangers van het vermaarde
Kammerchor Stuttgart zijn de geknipte
vertolkers voor dit kleurrijke feest.

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.

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

Mendelssohns Sommernachtstraum

