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Kortfilm door Michiel Robberecht
'Wat gebeurt er als je je afkeert
van de onverwoestbare melodieën
van Peer Gynt en gehoor geeft aan
de vrouwelijke personages? Dat
was hoe wij het meesterwerk Peer
Gynt wilden benaderen. We wilden
de vier vrouwen uit Peer Gynt
— Aase, Ingrid, Anitra en Solveig —
hun eigen stem en podium geven,
ver weg van het bekende.'

—
zie p. 14
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Solistenensemble Kaleidoskop
De vrouwen uit Peer Gynt

20.00 Kamermuziekzaal
19.15 Inleiding door Klaas Coulembier

Maja Ratkje (1973)
To F (voor cello, 2011)

Solistenensemble Kaleidoskop:
Anna Faber: viool
Mari Sawada: viool
Daniella Strasfogel: altviool
Sophie Notte: cello

Cecilie Ore (1954)
Praesens Subitus (voor versterkt
strijkkwartet, 1989)

22 JAN 2020

Juan Corres: enscenering en choreografie
Boram Lie: artistieke directie
—

Synne Skouen (1950)
… a travers les paroles (voor viool, 2007)
Maja Ratkje
Tale of Lead and Light
(voor strijkkwartet, 2011)
Cecilie Ore
Who do you think you are (een politieke
stand-up romance voor vrouwenstem, 2014)
Lex temporis (voor versterkt strijkkwartet,
1992)
Jane Birkin (1948)
Lost Song, naar Peer Gynt Suite nr.2, opus 55
in een arrangement van Serge Gainsbourg /
Grégoire Simon
Interludes: Edvard Grieg, Peer Gynt /
Marokkaanse traditional,
arr. Grégoire Simon

The Women in Peer Gynt.
Een aanvulling op Ibsen en Grieg?
Peer Gynt. Wereldbekend door enkele
minuten muziek van Edvard Grieg, maar
zo goed als onbekend als toneelstuk
uit 1867 van Henrik Ibsen. Dat Ibsens
vertelling geen universeel gekend sprookje
werd, heeft wellicht veel te maken met
de nogal ingewikkelde plot en de vele
onverwachte ‘twists’ die de toeschouwer
meer dan eens in verwarring brengen.
Wie zich wil laten meeslepen door het
verhaal van Peer Gynt moet dan ook de
nodige flexibiliteit en ruimdenkendheid
aan de dag leggen. Zo is er een moment
waarop het hoofdpersonage zich plots in
Marokko bevindt, zonder enige duidelijke
aanwijzing van het hoe of waarom. Dit
soort dramaturgische ingrepen tart elke
temporele en geografische logica. Dat
de muziek van Grieg op deze momenten
alles behalve Marokkaans klinkt, versterkt
alleen maar de mentale rekbaarheid die
nodig is om mee te blijven in dit vreemde
verhaal. De rode draad is de relatie
tussen de rondzwervende Peer Gynt en
de verschillende vrouwen die zijn pad
kruisen. Hierbij wordt geen al te fraai
beeld geschetst van de protagonist. Van
bij het begin wordt hij voorgesteld als
leugenachtig en zelfzuchtig, als iemand die
boven alles zijn eigen belangen behartigt.
Hebzucht en ontucht zijn dan ook
terugkerende motieven die ervoor zorgen
dat Peer Gynt telkens weer het deksel op
de neus krijgt, om uiteindelijk toch door
een vrouw gered te worden.

‘Met dit programma gaan
we op zoek naar nieuwe
aspecten van de thema’s
uit Peer Gynt: de rol van
vrouwen, de fantasie, de
relatie tussen gesproken
woord en muziek, het
nationalisme in het werk.’
— Solistenensemble Kaleidoskop
over de ongekende kant van Peer Gynt

verhaal vertelt, met een grote flexibiliteit in
tijd en ruimte. We zien zowel een jonge Peer
Gynt in zijn geboortedorp als een bejaarde
man die na alle omzwervingen terug
thuis komt. En hoewel Ibsen moeiteloos
schakelt tussen Noorse fjorden en NoordAfrikaanse woestijnen, is de muziek van
Grieg van begin tot eind doorspekt van
Noorse klanken en melodieën.
De Noorse componiste Cecilie Ore
componeerde vier werken onder de titel
Codex Temporis. Zelf mijmert ze over het
‘nu’ als een kruispunt tussen toekomst en
verleden, een vloeibare tijd waarin een
niet-lineaire wereld verschijnt. In haar
muziek knipt ze vaak de muzikale lijnen
door om een ander soort tijdsbeleving
te creëren. De vier composities van dit
vierluik kregen ook Latijnse titels en
zijn gecomponeerd voor verschillende

Vrouwen aan het woord
Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

KAMERMUZIEK

OUT OF THE BOX

In deze voorstelling geeft het
Solistenensemble Kaleidoskop een
antwoord op Ibsen en Grieg. Dat doen ze
door enkele onderliggende thema’s als
uitgangspunt te nemen voor een eigentijds
concertprogramma. Eerst en vooral is er
de fantasierijke setting waarin Ibsen zijn
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Het gesproken woord lijkt ook belangrijk
te zijn in A travers les paroles van
Synne Skouen. De titel is een citaat uit
het passionele verhaal Les Yeux bleus
cheveux noirs van de Franse Marguerite
Duras over verlangen en onmogelijke
liefde. Duras roept vaak beelden op die te
maken hebben met afstand en nabijheid.
Helemaal op het einde beschrijft ze een
muur waartegen de zeegolven tijdens
heftige stormen kunnen beuken zodat ze
hoorbaar worden door het gepraat heen,
à travers les paroles. Deze slotwoorden
vormden het uitgangspunt voor een
compositie waarin de Noorse muziek
hoorbaar blijft binnen de moderne
klankwereld van Skouen.

Hoewel de vrouwelijke personages in
Peer Gynt telkens in functie van het
hoofdpersonage worden voorgesteld,
zijn zij de eigenlijke protagonisten. Op
het einde van het verhaal is het Solveig
die na een leven lang wachten toch nog
haar armen opent voor de dwalende
Peer. Het is dan ook geen toeval dat
het woord in dit programma aan de
vrouwelijke componisten is. Naast Cecilie
Ore belichamen de 47-jarige Maja Solveig
Kjelstrup Ratkje (let op haar tweede
naam) en zeventigster Synne Skouen twee
generaties vrouwelijke componisten in
Noorwegen. Hun muziek vertegenwoordigt
dus in één klap ook dat intrigerende land
waar Ibsen zijn inspiratie haalde, maar dan
nu zonder enige vorm van romantische
of nationalistische verheerlijking. Wie in
de prachtige en vaak ijle klanksculpturen
van Maja Ratkje de natuurgeluiden van
Noorse fjorden of bergen wil horen kan
dat, maar wellicht klinken haar studies
bij de Nederlandse Louis Andriessen, de
Russische Sofia Gubaidulina en de Finse
Kaija Saariaho evenzeer door.

En wat met Grieg?
De muziek van Edvard Grieg wordt
niet geheel buiten spel gezet. Er is een
opmerkelijke versie van Griegs Lied van
Solveig, in 1987 opgenomen door Serge
Gainsbourg en Jane Birkin. De typische
melodielijnen en kleurrijke harmonieën
waarmee we Grieg herkennen worden hier
getransformeerd in een sensueel lied, dat
op een bevreemdende manier thuishoort
in dit programma. Ook enkele fragmenten
uit de originele Peer Gynt vinden hun weg
tussen de hedendaagse composities. Het
geheel lijkt zo wel een caleidoscoop …

De vrouwen krijgen ook letterlijk het woord
in het sterke en maatschappijkritisch
gekleurde Who do you think you are
van Cecilie Ore. Deze compositie is
een gemuzikaliseerde redevoering die
de vrijheid van meningsuiting op een
kritische manier toetst aan een realiteit
van psychologisch geweld en verbale
bedreigingen. De componiste brengt
verschillende teksten samen en gaat
daarbij het expliciete niet uit de weg. De
inspiratiebron voor deze teksten was
al helemaal niet het idyllische Noorse
berglandschap, maar wel de diepe
krochten van het internet.

— Klaas Coulembier

Brussels Philharmonic
Grieg. Peer Gynt
20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Francis Maes
—
Brussels Philharmonic: orkest (zie p.11)
Vlaams Radiokoor: koor (zie p.12)
Stéphane Denève: dirigent
Filip Jordens: acteur
Jolien De Gendt: Solveig
Kelly Poukens: Anitra
Kristien Nijs, Sarah Van Mol & Evi Roelants:
Drie Saterinnen
Conor Biggs: Dief
Philippe Souvagie: Heler
Het Banket (Brechtje Louwaard &
Tristan Versteven): tekst & concept
Gerda Dendooven: illustraties
In samenwerking met Het Banket
Met dank aan Finn Mulder, taalcoach Noors
—

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Griegs Peer Gynt werd vooral bekend door
de kortere symfonische suites die eruit
gedestilleerd werden. Brussels Philharmonic
en het Vlaams Radiokoor brengen onder
leiding van Stéphane Denève de integrale
theatermuziek. Tristan Versteven en Brechtje
Louwaard van toneelgezelschap Het Banket
verweven tekst, muziek en beeld. Acteur
Filip Jordens vertelt. Kunstenares Gerda
Dendooven creëert beelden live op de scène.

Edvard Grieg (1843-1907)
Peer Gynt
Met Nederlandse boventiteling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Op de bruiloft
Halling
Introductie Solveig
Springar
Bruidroof – Ingrids klaagzang
Peer Gynt en de herderinnetjes
Peer Gynt en de vrouw in het groen
Aan het rijdier herken je grote lieden
In het paleis van de Bergkoning
Dans van de dochter van de Bergkoning
Peer Gynt opgejaagd door de trollen
Peer Gynt en het grote obstakel
Diep in het dennenbos
Solveigs lied (instrumentaal)

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.
Het concert van zaterdag 25 januari wordt
opgenomen door Klara en uitgezonden
op donderdag 27 februari 2020 om 20
uur tijdens ‘Klara Live’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden, ook
tussen de delen.

ORKESTRAAL
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De dood van Åse
Ochtendstemming
De dief en de heler
Arabische dans
Anitra’s dans
Serenade van Peer
Peer Gynt en Anitra
Solveigs lied
De terugkeer van Peer Gynt
Schipbreuk
Dagscène
Solveig zingend in de hut
Nachtscène
Solveigs wiegelied

24 & 25 JAN 2020

22 JAN 2020

bezettingen (dus ook hier geen
continuïteit). Het eerste en laatste werk,
Praesens Subitus en Lex Temporis, schreef
Ore voor versterkt strijkkwartet.

24 & 25 JAN 2020

De faam van Edvard Hagerup Grieg
berust op een handvol werken. Zijn
toneelmuziek bij Peer Gynt van Henrik
Ibsen, vooral bekend dankzij twee
orkestsuites, is zijn meesterwerk. Een
concertuitvoering met de bijpassende
tekstfragmenten vormt vandaag de beste
manier om de volle betekenis van Griegs
muziek bij Ibsens drama te ontdekken.

• Henrik Ibsen schreef Peer
Gynt als een drama over de
menselijke existentie, dat
uitmondt in de vraag wanneer
en hoe we onszelf zijn.
• Edvard Grieg kreeg de
uitdaging om bij elke scène
meteen de juiste toon te zetten.
• Een concertuitvoering vormt
vandaag de beste manier
om de diepgang van Griegs
muziek bij de woorden
van Ibsen te vatten.

Henrik Ibsen schreef Peer Gynt in 1867
naar een verhaal uit Gudbrandsdal. In
het originele sprookje is Peer een jager
die drie boerenmeisjes uit de handen
van trollen redt. Ibsen begint zijn drama
als een Noors sprookje, maar voert
zijn Peer Gynt tot ver buiten Europa.
Gaandeweg wordt duidelijk dat Ibsen
meer beoogt dan een Noorse vertelling
of een satire op de spreekwoordelijke
Noorse zelfgenoegzaamheid. Peer
Gynt is een drama over de menselijke
existentie, een gemoderniseerde
Everyman op zoek naar verlossing.

omdat zijn hart al bij Solveig is. De donkere
elegie Ingrids klacht tekent haar verdriet.
Omwille van zijn schanddaad wordt
Peer verbannen uit het dorp. In de
bergen ontmoet hij drie meisjes die
wachten op trollen. Peer vermaakt zich
met hen. Een vrouw in het groen neemt
hem mee naar de trollenkoning.
In de hal van de bergkoning tekent het
ruwe volk dat hij daar ontmoet: gnomen,
trollen en onderaardse geesten.

Peer Gynt kwam in 1876 op de planken in
het theater van Christiania, zoals Oslo toen
heette. Voor de productie had hij Grieg
in 1874 om muziek gevraagd. Grieg gaf
toe dat het ontembare onderwerp hem
hoofdbrekens kostte. Hij kreeg ook strenge
restricties voor de duur van de stukken. De
muziek moest meteen de juiste toon zetten.

Peer krijgt het aanbod om te veranderen
in een trol en de dochter van de koning te
trouwen. Voor Ibsen is de trol een symbool
voor het ongebreidelde egoïsme. Waar
mensen zouden zeggen ‘wees jezelf’,
zeggen trollen ‘wees er alleen voor jezelf’.
Peer ontsnapt op tijd, maar hij blijkt wel
een kind te hebben verwekt in zijn geest.

Peer Gynt is de zoon van Jon Gynt. Omdat
zijn vader al zijn geld heeft verkwanseld,
vestigt Peers moeder Aase alle hoop op
hem. Tevergeefs, want Peer is een losbol
en een leugenaar. Aase verwijt hem dat
hij zijn kansen heeft verspeeld bij de
rijke Ingrid. Op haar bruiloft wordt hij
uitgelachen omdat hij Ingrid aan zijn rivaal
Mads Moen moest laten. Peer ontmoet
Solveig, de dochter van een ingeweken
familie. Dronken vat Peer het plan op Ingrid
te ontvoeren. Hij verstoot haar meteen

Peer ontmoet de Boyg, letterlijk ‘de
Kromme‘ en laat zich door hem overhalen
om steevast het makkelijkste pad te
nemen. Wanneer Solveig hem vervoegt
in de bergen, vastbesloten om bij hem te
blijven, kiest Peer toch voor de weg van
de minste weerstand. Zijn afzichtelijke
— 08 —

trollenzoon achtervolgt hem. Peer kan
de situatie niet aan en volgt de raad van
de Kromme. Hij zoekt nog eenmaal zijn
stervende moeder op. Hij voert haar – op
de tonen van Griegs De dood van Aase
– in zijn fantasie nog eenmaal naar een
schitterend feest in het slot van Soria
Moria, waar Sint-Pieter haar ontvangt.

hij een ander liet verdrinken om zichzelf
te redden, werpt hem op het strand. In
een veiling verkoopt hij alles wat met
zijn vroegere leven te maken had.
Het is de avond voor Pinksteren. In de hut
hoort hij Solveig zingen. Hij durft niet binnen
te gaan. De Kromme in hem zegt hem nog
steeds om het probleem te omzeilen.
Op de tonen van Griegs Nachtscene
wordt Peer geconfronteerd met alles
wat hij in zijn leven niet heeft gedaan.
Op een subtiele herneming van Griegs
de dood van Aase verwijt de stem van
zijn moeder hem dat hij haar zelfs op
haar laatste tocht nog had bedrogen.
Op de heide komt hij een zonderling tegen,
die hij houdt voor een grafdelver. De man
openbaart zich als de knopengieter. God
gaf hem de taak om de zielen van mensen
die niemand zijn geweest te verzamelen en
te smelten voor later hergebruik. Peer wil
bewijzen dat hij wel iemand is geweest.
Hij zoekt hulp bij de trollenkoning en de
duivel. De trollenkoning verklaart dat hij
geen mens was maar een trol. Zelfs de
duivel (de Smalle) zegt dat hij niet naar
de hel kan omdat hij geen echte zonden
heeft gepleegd. Peer beseft nu dat hij
niemand is geweest. Vanuit zijn hut hoort
hij opnieuw Solveig zingen. De knopengieter
blijft hem vragen naar de lijst van zijn
zonden. Wanhopig gaat Peer de hut binnen
en vraagt vergiffenis aan Solveig, oud en
bijna blind geworden. Zij antwoordt dat er
niets te vergeven valt. Hij vraag haar: waar
was ik dan de persoon die ik moest zijn?
Zij antwoordt: in mijn geloof, mijn hoop en
mijn liefde. Peer bergt zijn hoofd in haar
schoot. Solveig zingt een wiegelied voor
Peer. De knopengieter wacht om de hoek:
‘We zien elkaar weer op het kruispunt.
Dan zullen we zien … ik zeg niets meer.’

Peer leeft in Afrika, waar hij handel
drijft, onder meer in slaven. De muziek
van Morgenstemming beschrijft een
zonsopgang boven de woestijn. Een dief en
een heler hebben het paard en de gewaden
van de keizer gestolen. Ze vluchten zodra
ze de ruiters van de keizer zien naderen.
Peer geeft zich uit voor een profeet. Anitra
en Arabische meisjes zingen en dansen voor
hem. Anitra verleidt hem op de sensuele
tonen van Anitra’s dans, om tenslotte
zijn geld te stelen en te verdwijnen.
De voorstelling keert op de tonen van
De thuiskomt van Peer Gynt terug naar
Noorwegen voor een enkel beeld: in
Solveigs lied bezingt Solveig – intussen
op middelbare leeftijd – onder het
spinnen hoe ze wacht op de terugkeer
van Peer, doorheen de seizoenen. Ze is
vastbesloten hem terug te ontmoeten,
in deze wereld of in de hemel.
Peer is in Egypte bij het beeld van
Memnon. Bij de piramiden spreekt hij de
sfinx toe, die hij houdt voor de Kromme.
Een krankzinnige neemt hem mee naar
een gekkenhuis. De waanzin die hij daar
ziet, is niets anders dan een radicale
consequentie van de moraal van de trollen:
te leven voor zichzelf. De krankzinnigen
huldigen Peer als de keizer van het zelf.
Peer keert tijdens de melodie De
thuiskomst van Peer Gynt terug naar
Noorwegen als een verbitterde, oude man.
Een schipbreuk (met een gelijknamig
fragment in Griegs partituur), waarin

— Francis Maes
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Peer Gynt in woord en toon

Brussels Philharmonic

Ergens midden 19e eeuw wordt het
spanningsveld te groot tussen alle
idealiseringen en het vluchtgedrag van de
romantiek enerzijds, en de toenemende
industrialisatie van de samenleving
anderzijds. Ook in Scandinavië, waar
een generatie schrijvers opstaat die
vinden dat de ambitie van de literatuur
niet het brengen van mooie verhaaltjes
moet zijn, maar het bediscussiëren van
(wan)toestanden in de samenleving. Ze
worden internationaal de schrijvers van
de Moderne Doorbraak genoemd, en
schrijven over het huwelijk, de positie
van de vrouw in het gezin en in de
maatschappij, maar ook over politiek,
economie, bedrog en winstbejag.

concertmeester
Otto Derolez

Ibsens drama’s worden behalve
door de maatschappijkritiek ook
gekenmerkt door de uitwerking van
de karakters als meerlagig, complex
en daarmee zeer realistisch, een
symbolische of metaforische laag waar
literatuurwetenschappers al jaren verzot
op zijn, en de niet-aflatende actualiteit van
zijn thematiek. 150 jaar na het schrijven
worden tal van zijn werken nog steeds
opgevoerd, en ook de veelal diepmenselijke
thema’s die hij aansnijdt zijn vaak tot op
vandaag brandend relevant. Ten tijde van
het schrijven werd zijn Peer Gynt (1867)
prompt uitgeroepen tot het hoofdwerk
van de Noorse literatuur. De zoektocht
naar het Zelf, naar het doel van en het
juiste levenspad voor het eigen leven, de
moeilijke balans tussen het ‘jezelf zijn’ en
het ‘er vóór jezelf zijn’ en de consequenties
daarvan – wie zou durven beweren dat
Peer Gynt aan relevantie heeft verloren?
Reizen naar Afrika, het Midden-Oosten
en Egypte zijn vandaag misschien iets
eenvoudiger te verwezenlijken dan in 1867,
maar alle exotische avonturen blijven
zeker tot de verbeelding spreken. Het
doet zelfs denken aan een instagramgeneratie die alle uithoeken van de wereld
verkent, maar aan het einde van de reis
(toch) de existentiële angst voelt niemand
te zijn geweest, net als Peer Gynt.

De kenmerken van de literatuur van
de Moderne Doorbraak zijn in principe
dezelfde als die van het internationale
in naturalisme overgaande realisme,
maar toch vindt de term algemeen
ingang in Denemarken en bij uitbreiding
ook Noorwegen en Zweden.
De meest vooraanstaande Noorse
schrijver van de Moderne Doorbraak is
Henrik Ibsen. Zijn toneelstuk Et dukkehjem
(Een poppenhuis, 1879) is een scherpe
aanklacht van het huwelijk waarin de
vrouw als een wezen zonder inhoud wordt
gezien, enkel geschikt om lief en mooi
te zijn. In Gengangere (Spoken, 1881)
achtervolgt de huichelarij van machtige
figuren hun nakomelingen, terwijl menig
heilig huisje niet instort maar afbrandt.
En folkefiende (Een vijand van het volk,
1882) voert een man ten tonele die
de verontreiniging van het zogezegd
helende water van het kuuroord ontdekt.
Een ontdekking die hem niet in dank
wordt afgenomen omdat hij de bron van
inkomsten van het dorp in het gevaar
brengt, wat belangrijker blijkt te zijn dan de
gezondheid van de onwetende medemens.

— Joksie Els Biesemans

eerste viool
Nadja Nevolovitsch
Bart Lemmens
Olivia Bergeot
Annelies Broeckhoven
Stefan Claeys
Philippe Tjampens
Alissa Vaitsner
Gillis Veldeman
Sylvie Bagara
Cristina Constantinescu
Eva Bobrowska
Justine Rigutto
Veerle Van Roosbroeck
tweede viool
Samuel Nemtanu
Eléonore Malaboeuf
Sayoko Mundy
Eline Pauwels
Stefanie Van Backlé
Francis Vanden Heede
Pablo Ases Urenya
Vania Batchvarova
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Bartosz Korus
Eva Pusker

altviool
Mihai Cocea
Griet François
Philippe Allard
Hélène Koerver
Stephan Uelpenich
Patricia Van Reusel
Phung Ha
Maryna Lepiasevich
Barbara Peynsaert
Eduard Ataev
cello
Kristaps Bergs
Kirsten Andersen
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Emmanuel Tondus
Elke Wynants
Sophie Jomard
Aude Dubois
contrabas
Szymon Marciniak
Simon Luce
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Bram Decroix
Michiel Kelchtermans
fluit
Wouter Van den Eynde
Lieve Schuermans
Jill Jeschek
hobo
Joris Van den Hauwe
Maarten Wijnen

klarinet
Maura Marinucci
Midori Mori
fagot
Marceau Lefèvre
Alexander Kuksa
hoorn
Hans van der Zanden
Luc Van den Hove
Mieke Ailliet
Kevin Cardoso
trompet
Ward Hoornaert
Luc Sirjacques
trombone
David Rey
Søren Brassaert
Tim Van Medegael
tuba
Jean Xhonneux
pauken
Gert François
percussie
Titus Franken
Tom Pipeleers
Miguel Sanchez Cobo
Bart Swimberghe
harp
Eline Groslot
orgel
Dieter Van Handenhoven
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Henrik Ibsens Peer Gynt

VR 24 JAN 2020

20.00-23.30 De Tank, Burg 4, Brugge

tenor
Ivan Goossens
Paul Schils
Paul Foubert
Frank De Moor
Gunter Claessens
Roel Willems
Adriaan De Koster
Yves Van Handenhove

bas
Joris Derder
Jan Van der Crabben
Philippe Souvagie
Marc Meersman
Paul Mertens
Conor Biggs
Lieven Deroo
Erks Jan Dekker

alt
Helena Bohuszewicz
Estelle Lefort
Eva Goudie-Falckenbach
Lieve Mertens
Noëlle Schepens
Maria Gil Munoz
Sachiko Kinebuchi
Helen Cassano

18.00-23.30 De Tank, Burg 4, Brugge
Laatste performance om 22u30 (duur ca. 70 min)
Performance enkel op zaterdag

Young curators
Janne Beldens, Rosita Boudens, Jana
Debaene, Kayley Heslin, Selva Joye, Orfee
Lambert, Ella-Luiza Lemenu, Grace
Shuqha, Remo Sohier, Eva Vandelanotte,
Ursula Van Impe, Stan Verrewaere, Jill Van
Wassenhove: deelnemers
Tim Theo Deceuninck, Elke Desutter,
Benjamin Vandewalle, Hans Van
Regenmortel, Milan W.: begeleiding en
coaching
In samenwerking met Musica,
impulscentrum voor muziek en Het Entrepot

Ontdek het verhaal
achter Edvard
Griegs Peer Gynt
Wist je dat Peer Gynt oorspronkelijk als muziek bij een
theaterwerk geschreven werd? En dat de oorspronkelijke
partituur pas in de jaren ’80 opnieuw boven water kwam?
Kom dit en nog veel meer te weten over de Noorse componist
Edvard Grieg en zijn iconische Peer Gynt op
topstukweken.be

Na het succes van het project Young
Curators vorig jaar met Dvořáks Negende
symfonie laten we opnieuw de creatieve
breinen van een groep jongeren los op een
meesterwerk uit de muziekgeschiedenis.
Geïnspireerd door de figuur van Peer
Gynt uit het gelijknamige theaterstuk van
Henrik Ibsen en de muziek van Edvard
Grieg gingen een aantal Brugse jongeren
tussen 16 en 18 jaar aan de slag met
de vraag: wat betekenen schoonheid,
waarheid en leugen voor jou?
Tijdens een driedaagse bootcamp
proefde deze enthousiaste groep van
verschillende artistieke domeinen en
werden de eerste keuzes gemaakt. In
een tweede fase werkten zij samen met
een aantal coaches en kunstenaars aan
een artistieke interpretatie van de vraag.
Gaandeweg werd gestalte gegeven aan
een multidisciplinaire expo waarin ze hun
antwoorden op de vraag verwerkten.

‘Waarheid is iets puurs.
Leugen is een filter voor de
werkelijkheid. Schoonheid
daarentegen is subjectief. Peer
Gynt leerde me dat iedereen
een eigen waarheid ervaart.’
— Kayley Heslin (17)

Je krijgt alvast een voorsmaakje op
concertgebouw.be/terugblik-yc

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.

OUT OF THE BOX

— 13 —
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24 & 25 JAN 2020

24 & 25 JAN 2020

sopraan
Karen Lemaire
Sarah Van Mol
Jolien De Gendt
Kelly Poukens
Kristien Nijs
Evi Roelants
Sarah Abrams
Charlotte Schoeters

ZA 25 JAN 2020

© Het Entrepot

Vlaams Radiokoor

ZO 26 JAN 2020

Peer Gynt
Kortfilm door Michiel Robberecht

15.00 Kamermuziekzaal
—

26 JAN 2020

Losjes geïnspireerd op Hendrik Ibsens
bekende theaterpersonage Peer Gynt,
vertelt deze film het verhaal van een
jongeman uit een klein dorpje in het
Congolese regenwoud. Als Peer Gynt na de
dood van zijn moeder plots verdwijnt, lijkt
zijn verbeelding over het dorp neer te dalen.

Peer Gynt draagt de wereld op
zijn tong. Sluimerend in zijn
kielzog reis ik samen met hem
rond en krijgt het project meer
en meer vorm. Van dorp tot dorp
ontdekken we verhalen, dromen
en gedichten als inspiratiebron
voor het uiteindelijke scenario
van de film.

15e
EEUW

20 MEI — 24 MEI 2020

GUILLAUME
DUFAY

05 MRT — 07 MRT 2020

GIOVANNI
GABRIELI

17e
EEUW

Missa L‘homme armé

Sacrae symphoniae

—
Michiel Robberecht: regie & scenario
Guylain Itambe Ibambi: Peer Gynt
Charlotte Woazu Goya, Salomé Azoba &
Lipanda Ngulubi Anceleme: spel
Lothar Legon: cinematografie
Febe Simoens: editing
Michiel Robberecht & Toon Anthoni:
productie
Michel Godard: muziek
Matijs Guypen: soundmix
Jan Decleir: artwork

— Filmmaker Michiel Robberecht
over zijn kortfilm Peer Gynt

Beleef deze kortfilm ook achter
de schermen tot in detail via
Facebook.com/peergyntthefilm

18e
EEUW

JOHANN
SEBASTIAN BACH

Mattheuspassie
22 JAN — 26 JAN 2020

EDVARD
GRIEG

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

Nagesprek
Na de film gaat Seizoensdenker
Dalilla Hermans in gesprek met
filmmaker Michiel Robberecht.

01 APR — 04 APR 2020

19e
EEUW

Peer Gynt

‘De hechte samenwerking
tussen Concertgebouw Brugge
en Cera leidt onze vennoten
naar heerlijke voorstellingen
en boeiende ontmoetingen in
een inspirerende setting.’

20e
EEUW

— Vincent Viaene,
coördinator Cera-voordelen

09 OKT — 13 OKT 2019

JEAN
SIBELIUS

Symfonie nr.5

FILM

In samenwerking met

topstukweken.be

— 14 —
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Cera en het Concertgebouw:
de kracht van kunst

Het solistenensemble Kaleidoskop (DE)
werd in 2006 opgericht in Berlijn. In hun
muzikale theaterproducties en innovatieve
concertervaringen nemen de leden zowel
de rol van performer als muzikant op. Hun
repertoire strekt zich uit van vroege barok
tot hedendaagse muziek, inclusief eigen
muzikale concepten. Ze werken nauw samen
met het Berlijnse cultuurhuis Radialsystem,
en zijn geregeld te gast bij internationale
festivals als het Kunstfest Weimar,
KunstFestSpiele Herrenhause, Sydney
Festival en Holland Festival. Kaleidoskop was
bovendien ensemble-in-residence tijdens de
Sommerliche Musiktage en het Klarafestival
en werkte al samen met artiesten als Sasha
Waltz, Sabrina Hölzer, Georg Nussbaumer
en de band Mouse on Mars.

Cera telt bijna 400.000 vennoten in heel België,
waarvan 70.000 in West-Vlaanderen en 67.000 in
Oost-Vlaanderen. Ze krijgen een unieke korting op
een selectie van diverse voorstellingen in het inspirerende Concertgebouw. Maar ook andere producten
en evenementen biedt Cera aan haar vennoten tegen
sterke kortingen.
Ben je nog geen vennoot van Cera?
Surf dan naar www.cera.coop en ontdek er hoe je
al voor 1250 euro vennoot van Cera kunt worden.
De voordelen zijn bijna niet te tellen …
ad.indd 7

21/11/17 16:10

zo 10.10.2019 — zo 02.02.2020

Foto-expo Joost Vandebrug
Cinci Lei

© Joost Vandebrug

Met Bruce Lee and The Outlaw toont
fotograaf, regisseur en documentairemaker
Joost Vandebrug een rauw en eerlijk
beeld van het leven onder de straten in
Boekarest. Zes jaar lang volgde hij de
jonge Nicu samen met een grote groep
daklozen. De Nederlands-Britse fotograaf
legde deze verborgen wereld vast in een
reeks foto’s, die momenteel te zien zijn in
het Concertgebouw. Vandebrug heeft een
passie voor visuele storytelling en werkt
zowel aan eigen projecten als in opdracht
van bedrijven als Nike en Vogue.
—
Bezoek de tentoonstelling van Joost Vandebrug voor of na een voorstelling in het
Concertgebouw. Of combineer de tentoonstelling met Concertgebouw Circuit, het
origineel bezoekersparcours met kunst en architectuur.
— 16 —

Het Vlaams Radiokoor (BE) werd in 1937
als professioneel kamerkoor opgericht door
de toenmalige openbare omroep. Vandaag
is het koor een referentie voor vocale
muziek in Vlaanderen en Europa, en wordt
het zowel in binnen- als in buitenland tot
de top gerekend. De 32 zangers repeteren
onder leiding van muziekdirecteur Bart Van
Reyn in Studio 1 van het bekende Flageygebouw in Brussel. De gedeelde passie
voor hedendaags repertoire, het geloof
in de stem als ultieme vertolker van onze
emoties, en het streven om ons vocaal
erfgoed toegankelijk te maken voor zangers
en publiek zijn wat ensemble en dirigent
verbindt. Het Vlaams Radiokoor is een
instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

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, maar ook daarbuiten, in de
VS en Japan. 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
(DeutscheGrammophon, 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’annee en Diapason d’Or de l’annee.
Brussels Philharmonic is een instelling van
de Vlaamse Gemeenschap.
— 17 —

BIOGR AFIEËN

Biografieën

Samen met Concertgebouw Brugge zet Cera in op een
grotere maatschappelijke impact van kunst en cultuur.
Met de ‘Topstukweken’ van Concertgebouw Brugge
streven we naar een bredere maatschappelijke impact
van klassieke muziek, met verdieping voor de kenners
en een intense kennismaking voor nieuwe, jongere
bezoekers.

BIOGR AFIEËN

De Franse topdirigent Stéphane
Denève (FR) is sinds 2015 muziekdirecteur
van Brussels Philharmonic. Daarnaast is hij
ook muziekdirecteur bij St. Louis Symphony,
vaste gastdirigent van The Philadelphia
Orchestra en directeur van CffOR (Centre
for Future Orchestral Repertoire), een
online database die sleutelinformatie
verzamelt rond symfonische composities
vanaf 2000. Hij legt zich toe op een zeer
breed oeuvre, maar koestert een bijzondere
passie voor het Franse- en 21e-eeuwse
repertoire. Denève werkte al samen met
vele topsolisten, waaronder Jean-Yves
Thibaudet, Leif Ove Andsnes, Lang Lang en
Hilary Hahn, maar investeert eveneens in
een nieuwe generatie muzikanten door zijn
medewerking te verlenen aan projecten van
het Tanglewood Music Center, New World
Symphony, the Colburn School, and the
Music Academy of the West. Al driemaal won
Denève de prestigieuze ‘Diapason d’Or de
l’année’: in 2007, 2012 en 2016 voor opnames
rond Roussel, Debussy en Connesson.
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. In 2019 bracht het
label RCO Live een live-opname met het
Koninklijk Concertgebouworkest uit van
Arthur Honeggers oratorium Jeanne d’Arc
au bûcher.
Filip Jordens (BE) studeerde kleinkunst
aan de Studio Herman Teirlinck. Hij was
al te zien in voorstellingen van KVS en
HET PALEIS. Hij behoort tot de vaste kern
van het gezelschap Bad van Marie. Met
zijn voorstelling Hommage à Brel oogstte
Jordens veel lof en toerde hij letterlijk de
hele wereld rond, van Duitsland en Frankrijk
tot in China, Oeganda en de Verenigde
Arabische Emiraten. In 2015 vertolkt Jordens
een monoloog van Jonathan Littell, Le Sec
et l’Humide, onder regie van Guy Cassiers
en in samenwerking met Ircam Paris. De
coöperatie tussen het Toneelhuis en Ircam
Paris werd zo goed onthaald dat Jordens

de voorstelling in juli 2017 nog eens mocht
overdoen op het gerenommeerde Festival
d’Avignon. Naast zijn theateractiviteiten is
Jordens ook regelmatig te zien in tv-reeksen
en is hij docent aan het Conservatorium van
Antwerpen.
Het Banket (BE) werd in 2009 opgericht
door Brechtje Louwaard en Tristan
Versteven. Dit Mechelse theatergezelschap
brengt talige, verbeeldingsrijke
voorstellingen. Het Banket brengt jaarlijks
een nieuwe voorstelling en kan hierbij
rekenen op de steun van gerenommeerde
Vlaamse acteurs als Stefaan Degand, Jan
en Reinhilde Decleir en Peter Van Den Begin.
Voor de samenwerking met een orkest is
Het Banket niet aan hun proefstuk toe, de
voorbije jaren werkten ze al samen met
het Antwerp Symphony Orchestra voor de
theaterconcerten Ivan de Verschrikkelijke
en Egmont.
De jonge regisseur Michiel Robberecht (BE)
studeerde kunst & literatuur aan de
Universiteit Antwerpen, en vond er zijn liefde
voor cinema. Na deze studies studeerde hij
nog één jaar film aan Sint-Lukas. Daarna
trok hij naar het Congolese regenwoud,
waar hij zijn eerste kortfilm draaide,
Peer Gynt. Deze werd bekroond op het
Filmfestival Oostende 2018 met de prijs voor
Beste Cinematografie. In navolging van zijn
kortfilm is Robberecht momenteel bezig
aan een documentaire Bateau Peer Gynt.
Verder staan er ook een nieuwe kortfilm, Les
Aveugles en een eerste langspeelfilm,The
Million, op het programma.
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In de kijker
DONDERDAG

ZONDAG
29 MRT 2020

20.00 Concertzaal

16.00 Concertzaal

© Sammy Hart

© Lucas Denuwelaere

14 MRT 2020

Youth Orchestra Flanders

Die Deutsche
Kammerphilharmonie
Bremen

Dvořák 8

Mendelssohn & Schumann
Dvořáks Achtste symfonie is een pareltje
uit de hoogromantiek: oneindig melodieus,
met een bijzonder einde waarin de
versplinterende, drieste marsmuziek en
een jolige wals overstemd worden door
uitbundig joelend koper. Publiekslieveling
van de Elisabethwedstrijd Sylvia Huang
vervoegt het Youth Orchestra Flanders in
Bruchs Eerste vioolconcerto.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

— 020 —

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ‘t Zand 34, Brugge

Schumanns heroïsche en van grandeur
doordrongen Tweede symfonie
staat naast het tijdloze en populaire
Vioolconcerto in e van Mendelssohn,
gebracht door niemand minder dan
stervioliste Arabella Steinbacher.

