wo 11 september 2019
20.00 Kamermuziekzaal

DALILLA
HERMANS, DAAN
JANSSENS &
ANTHONY GERACE
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Startschot van het nieuwe seizoen
met woord, beeld en muziek

Uitvoerders
en programma

Anthony
Gerace
wo 11.09.2019 – zo 03.11.2019

Dalilla Hermans: auteur & opiniemaker
Daan Janssens: componist
Anthony Gerace: kunstenaar
Elisa Medinilla: piano
Katrien Gaelens: fluit
Benjamin Glorieux: cello
Olav Grondelaers: moderator

Na de voorstelling wordt de tentoonstelling
van Anthony Gerace officieel geopend bij
een goed glas.

11 SEP 2019

—

Daan Janssens (1983)
(Paysages – études) I
Etude N°1
(face à moi)
Tableau – Double – (Passages II)
(Paysages – études) V

11 SEP 2019

© Anthony Gerace

Collage-artiest Anthony Gerace
portretteerde acht mensen uit de
Concertgebouw-community – artiesten,
personeel, publiek – en bewerkte de
beelden vervolgens met vintage papier.
Zo ontstond een veelkleurige compositie
die je uitnodigt voorbij die eerste indruk
te kijken. Je kan het resultaat niet alleen
in onze seizoensbrochure bewonderen,
maar nu ook tijdelijk op de muren van het
Concertgebouw. Speciaal voor deze expo
creëerde hij ook een aantal nieuwe werken.

Human Labels /
100 Identity Cups
Op sociale en niet-sociale media wordt er
tegenwoordig stevig gelabeld. We zijn voor
of tegen. Links of rechts. Realist of dromer.
Ook op bumperstickers of koffietassen
lijkt het of we slechts één kenmerk hebben.
We zijn echter allen variaties op hetzelfde
thema: de ‘mens’ met zijn veelvoud aan
eigenschappen.
Met de installatie Human Labels / 100
Identity Cups wil Peter De Bruyne een cup
in het hoenderhok gooien en tegen de
polarisatiegolf in surfen. Gedurende het
seizoen zal de installatie evolueren, van
stigmatiserende labels naar een bredere
blik op wie we (kunnen) zijn.

© Peter De Bruyne

wo 11.09.2019 - di 30.06.2020

We nodigen ook jou graag uit om deel
te nemen en Cups te vervangen door
alternatieven. Neem alvast een kijkje
in de Expobox in de Inkomhal.
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Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

KAMERMUZIEK

BEELDENDE KUNST

LEZING & DEBAT

Dalilla Hermans (BE) is geboren in Rwanda
en geadopteerd. Ze groeide op in de
Kempen maar woont intussen in Berchem,
samen met haar man en hun drie kinderen.
Hermans heeft er haar missie van gemaakt
om racisme en discriminatie bespreekbaar
te maken en aan te pakken. Haar discours
is er een dat polarisatie overstijgt en
terug op zoek gaat naar dialoog tussen
mensen, ongeacht hun origine, om ze zo
dichter bij elkaar te brengen. Ze schreef al
verschillende stukken over dit thema voor
Charlie Magazine, maakt de interviewreeks
The Race Files, en schreef een boek over
haar levenspad: Brief aan Cooper en de
wereld is een autobiografisch boek met een
scherp maatschappijkritisch randje. In 2018
leverde ze een bijlage aan de bloemlezing
Zwart-Afro-Europese literatuur uit de
Lage Landen. Later dat jaar verscheen
bij Davidsfonds haar kinderboek Brown
Girl Magic met illustraties van Fatinha
Ramos. In 2019 verscheen met de thriller
Black-out (uitgegeven bij Horizon) Dalilla’s
eerste fictieboek voor volwassenen. Verder
heeft ze een tweewekelijkse column in
De Standaard en is ze een graag geziene
gast in praatprogramma’s op radio en tv.
Vanaf september 2019 is Dalilla Hermans
seizoensdenker van Concertgebouw Brugge
en momenteel schrijft ze in samenwerking
met Mungu Cornelis de monoloog Epiphany
die later dit jaar in première gaat bij
NTGent.

Daan Janssens (BE) studeerde compositie
aan het conservatorium van Gent bij Frank
Nuyts, Godfried-Willem Raes en Filip Rathé.
Hij bezocht verschillende internationale
seminaries en masterclasses. Sinds 2016
doceert hij compositie en orkestratie aan
het Gentse Conservatorium. Janssens
werkte samen met zowel Belgische als
internationale ensembles en solisten, zoals
SPECTRA, Ensemble Intercontemporain,
Aton & Armide, Ensemble Musiques
Nouvelles, Gulbenkian Orchestra Lisbon,
I Solisti, Thomas E. Bauer … tijdens festivals
als TRANSIT, Ars Musica, Festival Musica
Strasbourg, Operadagen Rotterdam en in
huizen als deSingel, het Concertgebouw en
de Munt.
Sinds 2008 werkt Janssens intensief samen
met LOD, een Gents muziektheaterhuis.
Dit resulteerde in 2012 in zijn eerste opera,
Les Aveugles, naar Maurice Maeterlinck, in
samenwerking met Patrick Corillon. In april
2017 ging zijn tweede opera in première,
Menuet, naar de gelijknamige roman van
Louis Paul Boon, in een regie van Fabrice
Murgia.
Anthony Gerace (CA) werd geboren in
Canada en werkt sinds 2012 als fotograaf
en artiest in Londen. Hij houdt zich
vooral bezig met collages, portretten en
landschappen, en is gefascineerd door
vergankelijkheid en door het effect van
tijd op objecten en ervaringen. Zijn werk
verscheen al in publicaties zoals The New
York Times, FT Weekend, M Le Monde,
Politico en The New Statesmen en was te
zien in heel wat groepsexpo’s en in drie
solotentoonstellingen in Toronto, Milaan
en Londen. In 2017 verscheen de publicatie
And Another Thing, een bloemlezing van zijn
werk tot dan toe. In 2019 vat hij zijn grootste
project tot nu toe aan: een reeks collages
en landschappen uit Zuid-West-Japan,
genaamd The Participant.
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Gedreven door een niet-aflatende muzikale
nieuwsgierigheid zie je pianiste Elisa
Medinilla (BE) voornamelijk aan het werk in
experimentele settings. Samen met onder
anderen Daan Janssens en Katrien Gaelens
stond ze aan de wieg van het in 2006
opgerichte Nadar Ensemble. De fascinatie
voor nieuwe audiovisuele constellaties
leidde overigens ook tot een nauwere
samenwerking met pianist Frederik Croene.
Als duo PIANOGUIDE onderzoeken ze de
pianotraditie in nieuwe concertformats.
Naast haar concertpraktijk werkt Elisa als
pianodocent aan de Kunstacademie De
Poel (Gent), coacht ze jonge nieuwsgierigen
tijdens de jaarlijkse Nadar Summer
Academy en geeft ze workshops nieuwe
muziek voor MATRIX (Leuven).
Cellist Benjamin Glorieux (BE), die geregeld
ook dirigeert en componeert, wordt door
Klara ‘één van de meest veelzijdige musici
op deze planeet’ genoemd. Hij speelt
zowel Bach en andere componisten uit
de klassieke canon als kamermuziek. Hij
musiceert op authentieke instrumenten,
maar speelt ook modern repertoire, en
daarnaast houdt hij zich ook nog eens bezig
met impro en jazz met het Nederlandse
Rembrandt Frerichs Trio. Hij studeerde
achtereenvolgens in Gent, Brussel,
Genève, Keulen en de Kapel Koningin
Elisabeth en weet zich als geen ander te
profileren als een musicus die een geheel
eigen stem ontwikkelt. De voorbije jaren
was hij geregeld te zien in Culture Club
op Canvas en komend najaar speelt hij
Gulda’s Celloconcerto met het Nationaal
Orkest van België. In februari 2020 houdt
hij het gloednieuwe Les Mélomanes boven
de doopvont in het Concertgebouw, een
ensemble met zin voor authenticiteit
in uitvoering, zowel voor symfonisch en
solistisch werk.

Fluitiste Katrien Gaelens (BE) combineerde
haar uiteenlopende muzikale interesses al
tijdens haar studies aan de conservatoria
van Gent, Brussel en Straatsburg. Ze
studeerde zowel fluit als traverso, verdiepte
zich onderweg ook in muziektechnologie
en specialiseerde zich in hedendaagse
muziek. Haar passie voor nieuwe muziek
bracht haar tijdens buitenlandse stages
naar plekken als Centre Acanthes Metz, de
Ferienkurse in Darmstadt en de Lucerne
Festival Academy, waar ze de kans kreeg
te werken met fluitisten als Mario Caroli en
Sophie Cherrier en speelde onder de leiding
van dirigenten als Pierre Boulez en Reinbert
De Leeuw. Ze is een van de stichtende leden
van het avontuurlijke Nadar Ensemble. Met
dit ensemble performt ze, verkent ze de
limieten van haar instrument en creëert ze
nieuw werk van hedendaagse componisten.
Met het Odysseia Ensemble speelt ze
kamermuziek van Schubert tot nu en
werkt ze nieuwe concepten uit. Daarnaast
verdiept ze zich verder in de historische
uitvoeringspraktijk en speelt ze traverso bij
ensembles als Collegium Vocale Gent, Vox
Luminis en BachPlus.
Olav Grondelaers (BE) volgde na zijn studies
Germaanse talen aan de KU Leuven zijn
late roeping om klassiek gitarist te worden.
In 1999 begon hij voor het toenmalige
Radio 3 te werken als muzieksamensteller.
Een jaar later kon hij bij Klara aan de slag
als reporter. Daarnaast maakte hij in de
daaropvolgende jaren culturele bijdragen
voor de ochtend op Radio 1 en voor het VRTnieuws. Vanaf 2008 werd hij de rechterhand
van Thomas Vanderveken in de ochtend
op Klara, later werd hij ook eindredacteur
van datzelfde ochtendprogramma en
van 2013 tot 2018 presenteerde hij zijn
eigen cultuurprogramma Happy Hour
op vrijdagavond. Sinds vorig seizoen
is hij de stem van het magazine rond
muziekactualiteit Music Matters.
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Seizoensdenker

De muziek van Daan Janssens – een
componist met Brugse roots – is
overwegend zacht en lijkt voortdurend
te balanceren tussen stilstaande
passages enerzijds en korte, onbestemde
uitbarstingen anderzijds. Zijn werk
is minimaal, maar niet repetitief.
Centraal staan klankkleur en dynamiek,
die Janssens met de grootste zin
voor detail en nuances behandelt.
Daardoor blinken zijn composities uit in
zinnenprikkelende texturen, verrassende
klankkleurcombinaties en een rijk
akoestisch palet. De Franse muziek, van
Debussy tot Boulez, en het West-Europees
modernisme zijn nooit ver weg.
concertgebouw.be/seizoenscomponist

Dalilla Hermans is auteur, columnist
en redactrice, geboren in Rwanda en
geadopteerd. Ze maakt er een missie
van polarisatie te overstijgen en terug op
zoek te gaan naar dialoog tussen mensen,
ongeacht hun origine. In 2017 schreef ze het
boek Brief aan Cooper en de wereld, in 2018
het kinderboek Brown Girl Magic. In 2019
verschijnt de thriller Black-out en schrijft
ze de theatermonoloog Epiphany voor
NTGent. Ze laat haar licht schijnen over dit
Concertgebouwseizoen waarin identiteit
centraal staat. Dalilla gaat in gesprek met
artiesten en jongeren, schrijft en vertelt over
de zoektocht naar haar eigen identiteit en die
van anderen.
concertgebouw.be/seizoensdenker

zo

06.10.2019

Dalilla leest voor

wo 23.10.2019

Nagesprek met Bruno Beltrão

Brown Girl Magic

wo 06.11.2019

LOD muziektheater & SPECTRA

Menuet

vr

08.11.2019

Nagesprek met Chi-chi Nwanoku

do

21.11.2019

HERMESensemble

(…sans rien dire…)

zo

26.01.2020

Nagesprek met Michiel Robberecht

zo

12.01.2020

Theater De Spiegel & HERMESensemble

Nocturama

za

08.02.2020

Debat met jongeren, georganiseerd door
Soundcast

do

20.02.2020 Arne Deforce & Daan Vandewalle

Creatie & Etude N°3

do

27.02.2020

Teta Diana & Dalilla Hermans

za

21.03.2020

D'un automne étendu

za

21.03.2020

Nagesprek met Elim Chan

di

05.05.2020 Daan Janssens & Nico Couck

Creatie

di

31.03.2020

Nagesprek met Sergé Aimé Coulibaly

Taurus Kwartet & Bart Meuris
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Iwanyu
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12 SEPT 2019

Seizoenscomponist

© Harvey Bouterse

Dalilla
Hermans

© Kurt Van der Elst

12 SEPT 2019

Daan
Janssens

In de kijker
ZONDAG

WOENSDAG
06 NOV 2019

06 OKT 2019

20.00 Concertzaal

Dalilla leest voor

Menuet

Brown Girl Magic

LOD muziektheater & SPECTRA

Onze seizoensdenker Dalilla Hermans
leest voor uit haar kinderboek Brown Girl
Magic, een boek over een bruin meisje
in het witte westen. De boodschap van
het verhaal is duidelijk: pesten kan niet,
of je nu wit of zwart bent. Aansluitend op
deze voorleessessie is er een creatieve
workshop.

Seizoenscomponist Daan Janssens en
regisseur Fabrice Murgia zetten hun
tanden in Louis Paul Boons roman Menuet.
Existentiële thema’s als eenzaamheid,
schaamte en seksuele drift vormen de
rode draad. De toeschouwer krijgt het
verhaal driemaal te zien, telkens door de
ogen van een ander personage.

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

© Kurt Van der Elst
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10.30 Studio 1

