zo 12 jan 2020
10.30, 14.00 & 16.00 Studio 1

NOCTURAMA
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Theater De Spiegel &
HERMESensemble

Biografieën

12 jan 2020

HERMESensemble (BE) opereert in
de grensgebieden van hedendaagse
muziek en kunst. De kernmusici van het
collectief creëren eigentijdse artistieke
verhalen in nauwe samenwerking
met gastkunstenaars en een divers
publiek. HERMESensemble realiseert
kruisbestuivingen met oude muziek,
jazz, pop-, niet-westerse muziek en
elektronische kunst. De producties
overstijgen de traditionele concertvorm
door de synergieën met theater,
dans, beeldende kunsten, video, film
en multimedia. HERMESensemble
werd in 2000 opgericht door
artistiek directeur Koen Kessels.

Theater De Spiegel (BE) maakt
muziektheater voor de allerjongsten.
Acteurs en muzikanten spelen met
figuren, ruimte, muziek én publiek. Dit
heerlijke samenspel leidt tot knusse en
hartverwarmende voorstellingen. Theater
De Spiegel stimuleert de nieuwsgierigheid,
verwondering en fantasie van zowel
kinderen als volwassenen.
Theater De Spiegel geniet de steun
van de Vlaamse Gemeenschap.

Daan Janssens (BE) studeerde
compositie aan het conservatorium
van Gent bij Frank Nuyts, GodfriedWillem 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.
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Uitvoerders
en programma

Vanaf
1 jaar

12 jan 2020

Karel Van Ransbeeck: regie & concept
Stijn Saveniers en Peter Merckx
(HERMESensemble): muziek & spel
Johan Dils: spel & tekst
Wim Van de Vyver & Karel Van Ransbeeck:
decorontwerp
Lies Maréchal: kostuumontwerp
Lies Maréchal i.s.m. Paul Contreyn:
figurenontwerp
Geert Van Doorselaer: lichtontwerp
Hans Rigouts: techniek
—
Met muziek van Daan Janssens
productie: Theater De Spiegel
coproductie: HERMESensemble

MUZIEKTHEATER
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FAMILIEVOORSTELLING

In de kijker
ZATERDAG

WOENSDAG
04 MRT 2020

16 FEB 2020

15.00 Concertgebouw
vanaf 6 jaar
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11.00 Kamermuziekzaal
vanaf 8 jaar

Hoog in de wolken,
diep in de zee

Oorspoor
Muzikaal traject voor families

Meedeinen op Nihans deuntjes
Tijdens dit klanken- en muziektraject
maken de families drie mini-concerten
mee die elk worden voorafgegaan
door een actieve mini-workshop.
Het parcours loopt doorheen het
Concertgebouw, van de Kamermuziekzaal
tot de Studio’s en de Concertzaal.
Drie duo’s nemen je op sleeptouw.

Laat weten wat je van het voorstelling 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

Nihan Devecioglu zingt, begeleid door
twee muzikanten, volksliederen uit onder
andere Portugal, Griekenland en Armenië.
Tim Taveirne vertelt en Sadrie tekent live
bij de zuiderse klanken. Voor je het weet
voel je de zon op je huid en een warme
bries in je haren.

