zo 19 september 2021
07.00, 08.45 & 10.30 uur
Tuin Gezellehuis

PLUTOENSEMBLE
& STEVIE
WISHART

© Sarah Bauwens

Voicing the Dawn

Biografieën

19 SEP 2021

Het Pluto-ensemble (BE) is door oprichter
Marnix De Cat genoemd naar onze
voormalige (dwerg)planeet, die traditioneel
in verband wordt gebracht met de
wedergeboorte van de mens als hoger
wezen. De groep zingt, zoals vandaag,
muziek van de middeleeuwen tot nu en was
al tweemaal te gast bij Concertgebouw
Brugge: in de dansvoorstelling Mer- van
ECCE in de Brugse Sint-Walburgakerk, en
tijdens de jaarlijkse Bach Academie. Het
Pluto-ensemble treedt op in verschillende
vormen, soms ook in samenwerking met
het Hathor Consort. Marnix De Cat (BE) is
zanger, dirigent, percussionist en organist
met een lange carrière als solist en bij
verschillende vocale ensembles als het
Gesualdo Consort Amsterdam en Collegium
Vocale Gent.

Stevie Wishart (UK/BE) heeft als componist
haar wortels in improvisatie en oude muziek;
ze treedt ook geregeld op op historische
viool en draailier. Haar muziek werd gebruikt
in dansvoorstellingen, installaties en film,
en klonk in concertzalen wereldwijd. Recent
werk in België omvat Zie je, ik you van je,
Sultry Songs met Barbara Raes, Henric
voor het Festival van Vlaanderen Mechelen
en de installatie Sound of Gesture. In de
komende periode gaat Garder La Distance
in première in Rouen, geschreven voor
Ensemble Variances, Soundscapes met
filmmaker Els Van Riel, evenals Eurostar - a
journey between cities in sound voor het
Hermes Ensemble tijdens hun concert in
Wigmore Hall, Londen.

ZO 19 SEP – ZO 05 DEC 2021

Mind
the Artist
Het Concertgebouw palmt
Musea Brugge in

Muziek en dans
op verrassende
historische locaties

Op uitnodiging van Musea Brugge
zorgt het Concertgebouw in het
najaar voor een take-over op
meerdere museumlocaties. Samen
geven we opdrachten aan artiesten
die met muziek en dans inspelen op
de collectie en het erfgoed van de
Brugse musea.
Lees er meer over op
concertgebouw.be/mind-the-artist
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Uitvoerders en
programma
Pluto-ensemble: vocaal ensemble
Marnix De Cat: altus & leiding
Rozelien Nys: mezzosopraan
Bauwien van der Meer, Magdalena
Podkościelna, Marijke van der Harst, Sarah
Van Mol, Annelies Van Hijtte: sopraan
Yves Van Handenhove: tenor
Harry van der Kamp: bas

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Stevie Wishart
Voicing the Dawn, première versie 2021

Clément Janequin (ca.1485-1558)
Le chant des oiseaux

—

Stevie Wishart
Voicing the Dawn, reprise

Scan de qr-code
en lees meer over
dit concert.

In samenwerking met Musea Brugge
In het kader van Mind the Artist

VOCAAL
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OUT OF THE BOX

19 SEP 2021

Stevie Wishart: concept & compositie
Ruben Nachtergaele: assistentie geluid
Joseph Kay: computer music generation
John Bevis: Birdsong & Birdwords consultant

Murmuration II, wereldpremière
• Prelude
• Ommentomme
• Spreeuwen searching
• Spreeuwen motet
• Coda - t’ Ruischen
De composities over vogelzwermen zijn
geïnspireerd door Jan van IJkens The Art Of
Flying.

In de kijker
VRIJDAG

DONDERDAG
28 OKT 2021

01 OKT 2021

20.00 Sint-Janshopitaal

© Evy Ottermans

20.00 Onze-Lieve-Vrouwekerk

Ensemble
Polyharmonique

Servir Antico
Memlings Apocalyps

Benedicta es …
Ensemble Polyharmonique zingt polyfonie
rond Maria op een wel heel symbolische
plek: voor Michelangelo’s meesterlijke
Brugse sculptuur van De Maagd in de
prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk.
In het kader van Mind the Artist

Catalina Vicens en haar ensemble Servir
Antico lieten zich inspireren door de
figuren op een altaarstuk uit 1479 van
Hans Memling voor de samenstelling van
een programma met oude en nieuwe
muziek. Memling schilderde het werk
niet toevallig speciaal voor het SintJanshospitaal, waar dit concert nu ook
zal weerklinken.

Laat weten wat je van de voorstelling vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 (0)78 15 20 20 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

In het kader van Mind the Artist

