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OUT OF THE BOX

20.00 Concertzaal
ZA 13 NOV 2021

Brussels
Philharmonic & Ictus
‘Het mooie aan Drumming van
Reich, is de manier waarop de
componist ritmische percussie weet
te herhalen en er telkens in slaagt
om mijn aandacht te behouden
door kleine soms onverwachte
variaties toe te voegen.’
— Ludwig Vandaele
ICT-verantwoordelijke Concertgebouw

Reich, Bryars & Ives
—
zie p. 14
ORKESTRAAL

VOCAAL

In samenwerking met
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Een zintuiglijke ervaring in
complete duisternis

In C over grenzen heen

Peter Vermeersch, Thomas Noël
& friends
Riley. In C

Terry Riley (1935)
In C (arr. Peter Vermeersch & Thomas Noël)

17.00 Concertzaal
Interview door Anna Vermeulen bij
aanvang van het concert.

07 NOV 2021

—
Peter Vermeersch: basklarinet & elektronica
Thomas Noël: harmonium & xylofoon
Anaïs Moffarts: zang & contrabas
Sattar Khan: tabla
Sadig El Gibril: ud
Osama Abdulrasol: qanun
Ehsan Yadollahi: tar
Farnoosh Khodaded: daf
Tister Ikomo: balafon, djembe
Moussa Dembele: kora, balafon & djembe
Mevlüt Akgüngör: ney/rietfluit
Shalan Alhamwy: viool
Jeroen Baert: viool
Josse De Pauw: verhaal
Gerda Dendooven: live illustraties
coproductie: De Centrale en Handelsbeurs
concertzaal

‘Geïnspireerd
door In C
begonnen andere
componisten op
hun eigen manier
muziek te bouwen
met herhaalde
patronen.’

Op 4 november 1964 kon je in de
alternatieve concertzaal van het Tape
Music Center in San Francisco gaan
luisteren naar een concert met de
gekke titel ‘oney-oungamerican.’ Op het
programma stonden allerlei stukken van
Terry Riley, een van de rebelse artiesten
uit de experimentele muziekscene die
rond het Tape Music Center bloeide. Maar
de impact van Rileys concert zou zich
ook ver buiten die underground-scene
laten voelen. Tijdens het hoogtepunt
van de avond klom hij samen met een
tiental bevriende muzikanten achter een
verzameling akoestische en elektrische
instrumenten om zijn ensemblestuk In C
in première te brengen. Bijna een uur
lang produceerden ze een weelderige
klankengolf. Maar alles wat ze speelden,
stond op een partituur van een luttele
pagina. Riley noteerde er 53 cellen met
motiefjes, die de musici één voor één
herhaalden voor zo lang als ze dat wilden.
Intussen hield een puls met een constant
aangeslagen do-toon het geheel samen.

Het transformerend lappendeken van
herhaalde patronen dat zo ontstond, klonk
radicaal verfrissend voor vele luisteraars
in de jaren 1960. Gewoonlijk was avantgardemuziek toen druk gefragmenteerd
en dissonant, maar nu sleurde Riley
hen mee in een zee van herhaling. Die
klonk bovendien verrukkelijk consonant.
De motiefjes van In C draaien immers
meestal rond één centrale toon en zijn
vaak gebouwd met toonladders die
weinig wrijvende toonafstanden bevatten.
Het geeft de muziek een statisch en
ontspannen gevoel. Toch gebeurt er
onderweg veel. Geleidelijk verschuift
Riley de centrale toon en de toonladders
waarrond de motiefjes opgebouwd zijn,
zodat de muziek zachtjes van de ene
toonsfeer naar de andere rolt.

• Van een première in de
underground muziekscene van San
Francisco in 1964 groeide In C uit
tot een iconisch stuk met een brede
navolging over genregrenzen heen.
• Terry Riley was bij het bedenken
van de repetitieve stijl van het
stuk geïnspireerd door jazz en
Noord-Afrikaanse muziek.
• Dat hybride karakter laten Peter
Vermeersch en Thomas Noël
samen met een groep artiesten
uit diverse muziekculturen in hun
nieuwe versie van In C vanavond
nog uitbundiger gonzen.

—

KAMERMUZIEK

De invloed van Rileys consonante,
repetitieve stijl was enorm. Geïnspireerd
door In C begonnen andere componisten,
waaronder Steve Reich die op de première
meespeelde, op hun eigen manier muziek
te bouwen met herhaalde patronen.
Zo vuurde Rileys stuk de ontwikkeling
van de minimal music aan, een van de
belangrijkste muziekstromingen van de
tweede helft van de 20e eeuw. Maar de
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hybride versie van het werk te maken.
‘Elke muzikant kan in dit stuk instappen,
welke achtergrond je ook hebt’, legt hij
uit. ‘Het belangrijkste is dat je samen een
geluidsorganisme maakt, waar je op elkaar
inspeelt en luistert naar wat jouw inbreng
in het geheel verandert.’ Samen met
Thomas Noël bracht hij Gentse muzikanten
met wortels overal ter wereld samen
rond Rileys partituur om er hun diverse
instrumenten en muzikale achtergronden
op los te laten. Zo versmelten de klanken
van een basklarinet, harmonium en
strijkers met de fluittonen van de Turkse
ney, de ritmes van slagwerkinstrumenten
en het getokkel van Afrikaanse en MiddenOosterse snaarinstrumenten zoals de
kora, ud en qanun. Het ensemble besloot
ook om de bezwerende klankstroom van
In C tot een trip te boetseren met een
duidelijke spanningsboog en uitbundige
climaxen. Onderweg neemt de muziek
daar even een dienende rol aan. Dan leest
Josse De Pauw voor uit Kroniek van het
vuur (1986), de verhalenbundel waarmee
de Uruguayaanse schrijver Eduardo
Galeano het verleden van het Amerikaanse
continent aan de hand van mythes en
kronieken vertelt.

Invloeden
Dat de impact van In C genrehokjes
overstak, is misschien niet verwonderlijk.
Riley putte de inspiratie voor zijn
repetitieve muziek namelijk deels uit zijn
ervaringen met genres buiten de Westerse
kunstmuziek. Die ervaringen deed hij op
toen hij tussen 1962 en 1964, vlak voor hij In
C schreef, met zijn gezin in Europa reisde.
Om de kost te verdienen speelde Riley als
jazzpianist in bars en cabarets in Frankrijk.
Hij raakte in de ban van de statische flow
van de blues die hij er speelde, en verslond
platen met de zacht kabbelende modale
jazz van Miles Davis en John Coltrane.
Even inspirerend was de Noord-Afrikaanse
muziek die Riley op de radio hoorde toen
hij even in het zuiden van Spanje vlakbij
Marokko woonde. Het fascineerde hem
hoe die muziek boeiende melodische
lijnen breit uit enkele motiefjes. Het
vermoeden dat hij als compositiestudent
in San Francisco al op het spoor was,
werd nu duidelijk: in herhaling schuilt een
microkosmos aan creativiteit.

Toen Riley In C meer dan vijftig jaar
geleden voor het eerst liet klinken,
stonden naast de muzikanten ook
overheadprojectors op het podium.
Kunstenaar Tony Martin maakte er
kleurrijke projecties mee die op Rileys
klankgolf meedeinden. Ook vanavond
staan er overheadprojectors op het
podium. Maar nu gebruikt illustrator Gerda
Dendooven deze om je te omringen met
tekeningen die ze live bij de muziek maakt.
Zo word je nog dieper meegetrokken in de
klanktrip van In C.

Een hybride versie
In C heeft zijn iconische status ook te
danken aan de vrijheid die Riley aan
de uitvoerders overlaat. Je kan In C
spelen met om het even welke groep
instrumenten. Hoe luid, lang en snel je
de partituur speelt: ook die keuze ligt bij
de uitvoerders. Die open attitude zorgde
ervoor dat In C een eigen leven ging
leiden, net als een jazzstandard: de meest
uiteenlopende groepen gingen er op de
meest uiteenlopende manieren mee aan
de slag. Bij elke nieuwe versie klonk In C
weer anders.

— Anna Vermeulen

ZA 06 – ZO 14 NOV 2021

Stepping
Een zintuiglijke ervaring in complete duisternis
Dries Jansen: begeleiding & coaching
Benjamin Van Esser, Roel Das: compositie &
installatie
Avsin Azak, Sara Lasku, Norah Baete, Wolf
Vancoillie, Emelie Verstraete, Cheyma
Labriq, Kadidje Moumouni, Maxine Sabbe,
Sen Verspeeten, Benjamin Godderis, Manon
De Ly, Kjenta Vanden Bussche, Valère
Amel, Hannes Bruynooghe, Dominiek
Carlier, Arthur David, Mieke De Baets,
Peter De Vos, Megan Gouwy, Saskia
Lalkens, Tom Lauwers, Michael Van Hulle,
Alex Van Outryve, Glenn Windey, Pauline
Philips & Tonia In den Kleef: deelnemers
participatieproject

Bezoek deze bijzondere
installatie in de Bar op
de Foyer van Balkon 1 op:
za 06 nov 2021: tijdens de
openingsuren van Circuit
(10.00-18.00) – met een ticket
voor Circuit
zo 07 nov 2021: tijdens de
openingsuren van Circuit
(10.00-18.00) – met een ticket
voor Circuit of met een ticket
voor de avondvoorstelling
om 17.00
do 11 nov 2021: vanaf 19.00 –
met een ticket voor de
avondvoorstelling

In samenwerking met Musica,
Impulscentrum voor muziek
met de steun van Cera
met dank aan Begeleidingscentrum ‘t Wit
Huis (vzw De Kade) & BuSO Spermalie

vr 12 nov 2021: vanaf 19.00 –
met een ticket voor de
avondvoorstelling

Blinden en slechtzienden zijn
ervaringsdeskundigen in het analyseren en
lokaliseren van geluid. In deze hoedanigheid
laten ze de bezoeker zijn weg vinden in het
complete duister. Samen met componist
en kunstenaars Benjamin Van Esser en
Roel Das werkte een groep blinden en
slechtzienden van BuSO Spermalie en
begeleidingscentrum ’t Wit Huis mee aan
een installatie rond het werk Drumming van
Steve Reich. Met eigen field recordings en
opnames ontwikkelen zij een eigen versie
van Drumming die ze via een interactieve
installatie presenteren aan het publiek.
De installatie staat opgesteld in een volledig
verduisterde ruimte. Zo word je een klein beetje
meegenomen in de leefwereld van de makers,
en kan je volledig focussen op de klank.

Voor Peter Vermeersch vormden het vrije
karakter en de diverse muzikale invloeden
van In C een aanleiding om een nieuwe
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za 13 nov 2021: tijdens de
openingsuren van Circuit
(10.00-18.00) – met een
ticket voor Circuit en vanaf
19.00, met een ticket voor de
avondvoorstelling
zo 14 nov 2021: tijdens de
openingsuren van Circuit
(10.00-14.00) – met een ticket
voor Circuit
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bedwelmende sound van In C bleek—zeker
nadat het stuk in 1968 op LP uitkwam—
even besmettelijk binnen de wereld van
de rock en andere populaire genres die
in de sixties, net als de psychedelische
hippiecultuur, tot bloei kwamen.

Drumming

DO 11 & VR 12 NOV 2021

Interview met Anne Teresa De Keersmaeker

Rosas & Ictus
20.00 Concertzaal
—
Anne Teresa De Keersmaeker: choreografie

11 & 12 NOV 2021

Boštjan Antončič, Lav Crnčević, Cintia
Sebők / Sophia Dinkel, Thomas Higginson /
José Paulo dos Santos, Léa Dubois, Rafael
Galdino, Yuika Hashimoto, Mariana
Miranda, Laura Maria Poletti, Margarida
Ramalhete, Jacob Storer, Mamadou Wagué,
Tessa Hall: dans
Iris Bouche, Bruce Campbell, Marta
Coronado, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda,
Martin Kilvády, Oliver Koch, Cynthia Loemij,
Roberto Oliván de la Iglesia, Ursula Robb,
Taka Shamoto, Rosalba Torres: creatie
(1998)

productie (1998): Rosas, De Munt / La
Monnaie (Brussel) & La Bâtie – Festival de
Genève
coproductie (2012): De Munt / La Monnaie
(Brussel), Sadler’s Wells (Londen), Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg
Première: 07.08.1998 ImpulsTanz Wien
Rosas wordt ondersteund door de Vlaamse
Gemeenschap en door de stichting BNP
Paribas.

Gerrit Nulens muzikale leiding
Ictus: ensemble
Georges-Elie Octors, Gerrit Nulens, Géry
Cambier, Miquel Bernat, Tom De Cock,
Ruben Martinez Orio, Jessica Ryckewaert,
Frank Van Eycken, Alexis Bourdon: percussie
Chryssi Dimitriou: fluit
Lore Binon, Soetkin Baptist: stem
Jan Versweyveld: decor- & lichtontwerp
Dries Van Noten: kostuumontwerp

Bert De Bock: tourmanagement
Alexandre Fostier: geluid
Marlies Jacques: technische directie
Fauve Ryckebusch: coördinatie kostuums
Ester Manas: kleedster
Emmanuelle Erhart: naaister
Jonathan Maes, Clive Mitchell, Wannes
De Rydt, Max Adams, Thibault Rottiers:
techniek

—
Steve Reich (1936)
Drumming (1970-1971)
• Part 1
• Part 2
• Part 3
• Part 4

Cynthia Loemij, Fumiyo Ikeda, Ursula
Robb, Jakub Truszkowski, Clinton Stringer:
assistentie choreografie herneming
Fumiyo Ikeda, Cynthia Loemij:
repetitieleiding
Anne Van Aerschot: artistieke coördinatie
& planning

DANS MET LIVEMUZIEK
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HUISARTIEST

‘In die tijd was het zaak om de dingen
met elkaar te verbinden’, verklaarde
Anne Teresa De Keersmaeker ooit toen
ze het had over haar grote tweeluik,
geschreven op basis van het werk van
Steve Reich, namelijk Drumming in
1998, en Rain in 2001. Hoewel deze twee
voorstellingen met hun unieke formele
verfijning tot de meest abstracte werken
van de choreografe behoren en slechts
uitgevoerd kunnen worden op een tapijt
met een ingewikkeld web van geometrische
trajecten, wekken ze toch ook een intense
en zelden ervaren vrolijkheid op. Deze
komt voort uit de zachte overgangen en
vloeiende circuits: de betovering van een
ononderbroken dans die zonder naden of
pauzes wordt doorgegeven van lichaam
tot lichaam, als een vlam of een regenbui.
De twaalf dansers van Rosas en de negen
slagwerkers van Ictus zijn voortdurend
aanwezig op het podium en baden in een
fluorescerend oranje licht als van gloeiende
houtskool. Een uur lang bewerken ze een
compact materiaal met een opzwepende
puls die in de buurt komt van een trance,
maar tegelijkertijd zijn de bouwstenen zo
onvoorspelbaar divers dat ze doorheen de
vele herhalingen voortdurend de grenzen
van de ruimte lijken te verleggen.

maat. Het hoofdmotief, dat bestaat uit
twaalf slagen (3 x 4), kan doorgaan voor
twee- of drieledig, en er kunnen tal van
sterke tijden worden waargenomen: dit is
een systeem van vlottende accentuering.
Zweven, pulseren, zonder ooit te
scanderen: het werk had alles in huis om
een choreografe te verleiden, die weigert
in de pas van de muziek te lopen, maar
liever de formele draagkracht ervan toont
en, volgens haar eigen mooie uitdrukking,
de ‘dansers een duwtje in de rug geeft’. We
stelden Anne Teresa De Keersmaeker een
paar vragen over deze partituur, die uniek
is in de muziekliteratuur.

‘De choreografie is
een gevolg van mijn
grote obsessie uit die
periode: de spiraal.’
— Anne Teresa De Keersmaeker

De meest opvallende kwaliteit van
Drumming – ik heb het hier over de
muziek – is dat het ons een uur lang
de adem laat inhouden, en dit op basis
van één enkel ritmisch motief dat
minder dan twee seconden duurt. Hebt
u geprobeerd om in de choreografie
dezelfde uitdaging aan te gaan?
Ja en nee. Ik was natuurlijk gefascineerd
door de uitdaging van Steve Reich
en de belofte die Drumming voor een
choreografe inhield: een volstrekt uniform
stramien, dat de volledige duur van een
voorstelling beslaat, en waarvan de

Drumming van Steve Reich is een lang stuk
in één tempo, met vier bewegingen die in
elkaar overvloeien. Het maakt gebruik van
drie soorten slagwerk: bongo’s, marimba’s
en klokkenspel – huid, hout en metaal.
Het werk ging in 1971 onder leiding van de
componist in première in New York, en
vloeit voort uit een etnomusicologische
studiereis naar Ghana. Net als in de
Ghanese muziek moet het ritme in
Drumming dubbelzinnigheid creëren: door
de voortdurende herhaling kan het oor
de eerste tel niet meer onderscheiden,
evenmin als de algemene cesuur van de
— 09 —
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Drumming (live)

lijken de dansers de ruimte rondom
hen voortdurend af te bakenen en
opnieuw samen te stellen. Je moet je de
dansers stuk voor stuk voorstellen in een
onzichtbaar parallellepipedum, waarbij
ze de ruimte en de hoeken afbakenen
met hun voeten, gestrekte benen en
armen, geplooide ellebogen ... Dat is de
gebarentaal die typisch is voor Drumming:
naar buiten, rondom en naar boven, en
nooit naar beneden toe.
Na de eerste beweging (met als enige
instrumenten de bongo’s) en de
verkenning van de spiralen, vallen de
marimba’s in. ‘Couleur africaine’. Het
dansen spant zich op : het lijkt wel alsof
er wordt toegewerkt naar een trance.
Inderdaad, alles wordt compacter: de
frases lopen vast op korte heen- en
terugbewegingen, als in een film die hapert
of een video-scratch. De motieven krijgen
de vorm van lussen, die gaan verschuiven.
De dansers komen steeds dichter bij elkaar
en raken elkaar aan: om hun twee frases
uit te kunnen voeren moeten ze elkaar
dragen, plooien, naar elkaar toe vallen –
vergelijkbaar met rock’n roll eigenlijk! Daar
werden tal van technieken uitgevonden,
ten dienste van de contrapuntische
complexiteit die ik tijdens latere producties
nog vaak heb gebruikt.

Vanaf het begin van de voorstelling vallen
duidelijke versnellingen en vertragingen
op. Trajecten die uitdoven en stilvallen,
en dan plots weer heropleven.
Dat is inderdaad een gevolg van mijn
grote obsessie uit die periode: de spiraal.
De basisfrase wordt opgesplitst in acht
motieven met een gelijke duur. Maar ik
vraag de dansers om die acht motieven
uit te voeren in een ruimte die steeds
groter wordt, door het traject van een
opengaande spiraal te volgen. Dezelfde
duur in een ruimte die blijft uitdijen ...
Hierdoor lijkt de beweging dus naar buiten
toe te versnellen, of omgekeerd, wanneer
de frase in de tegengestelde richting
verloopt, naar binnen toe te vertragen.

Na een tussenbeweging, waarin de
dans sterk vertraagt, heeft de finale
dan weer iets duizelingwekkends.
De finale is inderdaad bijzonder virtuoos
en heel erg veeleisend voor de dansers.
Van de basisfrase heb ik alleen de snelste,
fijnste delen behouden. En we beelden ons
vervolgens in dat de as ontwricht wordt,
alsof het tapijt plots begint te draaien. Het
systeem ontsnapt aan zichzelf. Net als in
de muziek van Reich, die plots vol hoge
frequenties zit: ze laat de aarde los en reikt
naar omhoog naar de extase.

Het tapijt op de grond, vol markeringen,
was typisch voor uw werk uit die periode.
Op het eerste gezicht lijkt het wel wat
complexer dan een gewone spiraal.
Dat klopt! Die geometrische figuren zijn
zo getekend dat je er acht verschillende
spiralen in kunt zien. Daardoor krijgt
Drumming zijn typische extraverte
karakter: er zijn acht vluchtpunten, acht
deuren naar buiten.
Een uitdijende ruimte ...
Ja, maar meer dan dat. Door de kwaliteit
van de bewegingen, die bijzonder
gearticuleerd zijn, sterk afgelijnd,

— Jean-Luc Plouvier voor de Munt
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Steve Reichs muziek
heeft een horizontale
vloeibaarheid. Ze is als
een chunk of eternity,
maar ze is ook een
directe uitnodiging
om te dansen. Het
heeft iets van klezmer:
iemand in het dorp
neemt een viool en
mensen beginnen een
rondo te dansen.
— Anne Teresa De Keersmaeker

Lees alles over Rosas en onze andere huisartiesten
op concertgebouw.be/huisartiesten
— 11 —
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verschillende gebeurtenissen onopgemerkt
in elkaar overgaan. Maar ik had hier niet
op kunnen inspelen door me te beperken
tot de obsessieve herhaling van een
aantal bewegingen. Dat had ik allemaal
al gedaan ... Ik had choreografieën
geschreven op Berg en Schönberg, was
inmiddels al geëvolueerd naar bredere
fraseringen en wilde met een grote
groep werken (hier: acht vrouwen en vier
mannen). Ik ben wel op zoek gegaan naar
wat muzikanten een ‘monothematisch’
antwoord noemen, in de vorm van een
lange basisfrase, een sequentie van
ongeveer twee minuten, die ik heb gebruikt
als basisstructuur voor de hele voorstelling.

Violin Phase

DO 11 & VR 12 NOV 2021

Een andere blik op een dansmonument

Rosas

Enkele jaren geleden gaf Anne Teresa
De Keersmaeker haar eigen rol in haar
debuut Fase, Four Movements to the
Music of Steve Reich door aan een
jongere generatie performers, na het
stuk sinds de première in 1983 bijna 35
jaar zelf gedanst te hebben. Ze nam zich
wel voor om bij speciale gelegenheden
toch opnieuw het waaierende witte jurkje
aan te trekken. En zo’n gelegenheid
dient zich nu aan, met de presentatie
van de speciale versie van de solo Violin
Phase, een van de vier onderdelen
van Fase, op een zand-ondergrond
in de Kamermuziekzaal. Dans tussen
performance en beeldende kunst dus.

19.00 & 22.00 Kamermuziekzaal
(duur: 20 minuten, staande en
zittende plaatsen)

11 & 12 NOV 2021

—
© Max Vadukul

Anne Teresa De Keersmaeker:
choreografie & dans
Thierry de Mey: concept
Shem Guibbory: viool (opname)
Martine Lange: artistieke assistentie
Anne Van Aerschot: artistieke coördinatie &
planning
Bert De Bock: tourmanagement
Marlies Jacques: technische directie
Fauve Ryckebusch: coördinatie kostuums
Quentin Maes: techniek

In zijn verfilming (1992) van Violin Phase
liet Thierry De Mey de dans uitvoeren op
een ondergrond van wit zand, waardoor
het rozet-patroon effectief zichtbaar
wordt naarmate de choreografie zich
ontvouwt. Het ‘top shot’ van de video
werd een video-installatie, en later
werd Violin Phase op zand ook een
voorstelling die in museale contexten
werd vertoond. In de architectuur van
de Kamermuziekzaal komen al die
perspectieven samen, alsof het publiek
zich in het oog van de camera bevindt.

Met minimale middelen een maximaal
effect bereiken – dat is waar Steve Reich
en Anne Teresa De Keersmaeker naar
op zoek zijn in Violin Phase. Een viool
herhaalt een sequens van enkele noten,
naast twee vooraf opgenomen sporen
van dezelfde melodie, maar elk spoor
doet dat aan een lichtjes verschillende
en veranderende snelheid (phase
shifting), waardoor die paar noten zich
ontvouwen tot een caleidoscoop van
opborrelende en weer verdwijnende
harmonieën en ritmische patronen.

Violin Phase is het derde deel van Fase,
Four Movements to the Music of Steve Reich
(1981)
Het werd gecreëerd aan het Dance
Department van New York University’s Tisch
School of the Arts
Première: Festival of Early Modern Dance,
Purchase, New York (1981)
—
Steve Reich (1936)
Violin Phase (1967)

DANS
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lijken steeds hetzelfde, maar dan
toch iedere keer weer anders. Telkens
wanneer een nieuwe reeks start, zet die
zich op een andere plek in de ruimte, en
doorheen de choreografie tekent zich
stapsgewijs het patroon van een rozet af.

HUISARTIEST

Het hele oeuvre van De Keersmaeker zit
eigenlijk al vervat in dat eerste eigen stuk
waarmee ze zichzelf naar eigen zeggen
‘leerde choreograferen’. Violin Phase is
rigoureus minimalisme met een uiterst
precieze structuur, maar tegelijk heeft
het stuk een diepmenselijke kern, die te
vinden is in de ‘kinderlijke’ eenvoud van de
basisbeweging en het tonen van het plezier
én de inspanning van de uitvoering ervan.

De bouwstenen van de choreografie zijn
al even eenvoudig als de basismelodie in
de muziek: drie korte bewegingsfrases,
gebaseerd op de draaiende beweging
van de ruggengraat, gearticuleerd door
het draaien van de armen en soms van
de benen, en het stampen met de voeten.
Die drie frases, die elk op zich nauwelijks
enkele stappen doorheen de ruimte
nemen, worden in telkens verschillende
combinaties herhaald, volgens wiskundige
verhoudingen die sporen met de muziek.
De haast eindeloos herhaalde bewegingen

— Steven De Belder
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11 & 12 NOV 2021

Violin Phase

Brussels Philharmonic

ZA 13 NOV 2021

Brussels Philharmonic & Ictus
Reich, Bryars & Ives

13 NOV 2021

Brussels Philharmonic: orkest, zie p. 15
Ictus: ensemble, zie p. 15
Tom De Cock: dirigent
Lore Binon, Kaoli Isshiki & Hyeyoung Kim,
Els Mondelaers, Kevin Skelton & Andreas
Halling: zang
Alexandre Fostier: geluid
Antoine Delagoutte: assistent geluid
productie & distributie: Ictus Ensemble
coproductie: Brussels Philharmonic
—

‘Wat een feest om in
Concertgebouw Brugge dit
uitgekiende programma
vol minimalistische
meesterwerken van
de vorige eeuw live te
kunnen brengen, na
die lange periode van
podiumstilte. Het wordt
één lange trancetrip, pure
schoonheid!’
— Tom De Cock, dirigent

Charles Ives (1874-1954)
The Unanswered Question (1908)
voor strijkorkest, solo trompet en een groep
van vier blaasinstrumenten

eerste viool
Bart Lemmens
Mari Hagiwara
Stefanie Van Backlé
altviool
Paul De Clerck
Mihai Cocea

cello
Karel Steylaerts
Emmanuel Tondus
fluit
Lieve Schuermans

klarinet
Midori Mori
trompet
Ward Hoornaert
percussie
Gert D’haese
Titus Franken

hobo
Joost Gils

Steve Reich (1936)
Tehillim (1981)
in vier bewegingen
voor vier stemmen, zes percussionisten
en een groot ensemble
• I. Psalm 19:2-5, ‘Hashamyim
mehsapehrim kavohd Kail’
• II. Psalm 34:13-15, ‘Mihaish
heychahfaytz chayyim’
• III. Psalm 18:26-27, ‘Imchahsid,
titchahsahd’
• IV. Psalm 150:4-6, ‘Halleluhu
batof umachol’
Gavin Bryars (1943)
The Sinking of the Titanic (1972)
voor strijkensemble en tapes (geluiden,
stemmen en opgenomen muziek)
Steve Reich (1936)
Proverb (1995)
voor vijf stemmen, percussie & elektronische
keyboards

13 NOV 2021

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Maarten Beirens

concertmeester
Otto Derolez

Ictus
fluiten
Chryssi Dimitriou

contrabas
Géry Cambier

klarinet
Dirk Descheemaeker

keyboards
Jean-Luc Fafchamps
Jean-Luc Plouvier

hobo
Kristien Ceuppens

Met Nederlandse boventiteling

ORKESTRAAL
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percussie
Miquel Bernat
Gerrit Nulens
Ruben Orio
Aya Suzuki

In de tweede helft van de jaren 1970
begon Steve Reich (1936) zich geleidelijk
verder weg te bewegen van de rigide
structuren en systematische processen die
zo karakteristiek waren voor de minimal
music waarmee hij in werken als Drumming
(1971) zijn reputatie had gevestigd. Wat
in die latere, ‘postminimalistische’ fase
van Reichs muziek wél een constante
bleef, was zijn voorkeur voor compacte
canons en andere gesofisticeerde strengcontrapuntische compositietechnieken.
Het hoeft niet te verwonderen dat muziek
uit de middeleeuwen en renaissance,
vol contrapuntische rijkdom, voor hem
daarbij een bron van inspiratie was, al
duurt het tot 1995 voordat hij in Proverb
openlijk lonkt naar de stijl en techniek van
het 12e-eeuwse organum van Perotinus,
met lang uitgerekte notenwaarden in
de lagere partijen, waarboven sneller
bewegende stemmen ritmisch grilligere
patronen tekenen. De neo-archaïsche
klank van Proverb doet religieus aan,
maar de tekst is van filosoof Ludwig
Wittgenstein: ‘How small a thought it

‘De verbreding
van Reichs
compositietechniek
viel samen met de
herontdekking van
zijn Joodse identiteit. ’
takes to fill a whole life’. De link van vocale
werken met religieuze muziek staat ook
centraal in Tehillim (1981). De verbreding
van Reichs compositietechniek viel samen
met de herontdekking van zijn Joodse
identiteit. Tehillim is daar de eerste
nadrukkelijke uiting van: het is een zetting
van vier fragmenten uit de psalmen in het
oorspronkelijke Hebreeuws. Reich neemt
hierbij het woordritme en klemtonen van de
Hebreeuwse lettergrepen als uitgangspunt
en bouwt er snedige ritmes mee, vol
wisselende metrische accenten, wat nog
eens wordt versterkt door de even snedige
als grillige patronen in de percussie. Het
eerste en vierde deel wentelen zich in
wervelende vierstemmige canons, die een
stuwende kracht bieden naar het stralende
finale Hallelujah. Het tweede en derde deel
(het eerste echt langzame deel dat hij ooit
componeerde, volgens Reich) zijn eerder
als variaties op terugkerende harmonische
patronen gebouwd. Het steeds langer
worden van de melodische lijnen in het
tweede deel wijst in die zin al vooruit naar
Proverb, terwijl de focus op ambigue
akkoorden het handelsmerk van de late
stijl van Reich zou worden.

• Proverb van Reich doet religieus
aan, maar de tekst is van
filosoof Ludwig Wittgenstein.
• Tehillim is een zetting
van vier fragmenten uit
Hebreeuwse psalmen.
• Charles Ives gebruikte populaire
melodieën om zijn muziek een
Amerikaans karakter te geven.
• Gavin Bryars nam de drie mogelijke
hymnen die het balorkest van
de Titanic tijdens het zinken
speelde als uitgangspunt voor
The Sinking of the Titanic.
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Hymnen en Amerikaanse identiteit
Tegenover de contrapuntische opwinding
van Steve Reich staan hier twee
composities die, hoewel ze instrumentaal
zijn, een ander type van vocale muziek
oproepen: de plechtstatige toon van
hymnen. Voor Charles Ives (1874-1954)
vormden protestantse hymnen, samen
met volksdeuntjes, marsmuziek en
andere populaire melodieën een krachtig
middel om een uitgesproken Amerikaans
karakter in zijn muziek binnen te brengen.
De kunstmuziek in de Verenigde Staten
aan het begin van de 20e eeuw, was
immers nog zeer sterk op de romantische
Europese modellen georiënteerd. Met
een eclectische stijl waarin hij niet enkel
allerlei stilistische elementen naast en
door elkaar gebruikte, modernistische
harmonie en klassieke stijl vermengde
en niet terugschrok voor veelgelaagde
en grillige texturen, exploreerde Ives ook
de mogelijkheid om in een soort collageachtige vorm allerlei referenties en citaten
te gebruiken. Verheven sporen uit de
Europese traditie (een flard Vijfde symfonie
van Beethoven, bijvoorbeeld) konden zo
plots naast door-en-door Amerikaanse
populaire songs (als Camptown Races)
staan. De gedeelde Amerikaanse muzikale
tradities die hij openlijk verwerkt, maken
Ives meteen tot een pionier van een eigen
Amerikaanse muzikale identiteit.
The Unanswered Question (1908) maakt
geen gebruik van citaten, maar is wel
een ideaal voorbeeld van de manier
waarop Ives heel heterogene elementen
samenbrengt. Er zijn drie lagen te
herkennen: een solo trompet die telkens
een ‘vraag’ stelt, een modernistischdissonante groep houtblazers die daarop
reageert en een groep strijkers die ‘vanuit
de verte’ doorlopend een zachte, tonale
hymne-achtige melodie spelen. De
frappante contrasten tussen die drie lagen
geven het werk een bijzondere intensiteit.

Muziek 2500 vadem onder de zeespiegel
Waar Ives enkel naar de stijl van een
hymne verwees, vormen echte hymnes
het hoofdbestanddeel van The Sinking
of the Titanic (1969) van de Britse
componist Gavin Bryars (1943). Onder
de getuigenissen van de overlevenden
was immers de – intussen beruchte –
anekdote dat het balorkest van de Titanic
bleef doorspelen terwijl het schip door
de oceaan verzwolgen werd en op het
laatste moment een religieuze hymne
zou hebben gespeeld. Welke hymne dat
was, is onderwerp van discussie. Bryars
neemt de drie ‘kandidaten’ (Autumn,
Aughton en Nearer My God to Thee)
allemaal als materiaal en combineert
het met andere elementen die allemaal
naar het zinken van het schip verwijzen.
De eerste versie van de partituur bestond
voornamelijk uit tekst waarin feiten,
getuigenissen en interpretaties over het
zinken van de Titanic verzameld waren –
waarvan de hymnen maar één element
zijn. Hoewel Bryars later ook een vastere,
conventionelere partituur van dit werk
maakte, kunnen van die oerversie van
The Sinking of the Titanic naar believen
andere versies gemaakt worden. Dat is
precies wat Ictus in deze versie doet. Wel
knopen ze aan bij Bryars’ concept van een
muziekstuk dat suggereert dat de muziek
zich volledig onder water afspeelt. De hele
klankwereld van het zinken van de Titanic,
samengeperst en uitgestrekt, zoals je het
zou voorstellen dat het kan klinken 2500
vadem onder de zeespiegel, waar het wrak
van de Titanic ligt.
— Maarten Beirens
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Hymnen en canons

Tom De Cock (BE) behaalde een
master in slagwerk aan het Koninklijk
Conservatorium Brussel (2005), en een
master in hedendaagse muziek aan de
HFMDK Frankfurt am Main (2007). In 2015
werkte hij zijn doctoraat af aan de VUB
en het Koninklijk Conservatorium Brussel.
Naast zijn positie als solist slagwerk bij
Brussels Philharmonic werkte Tom als
freelance muzikant in Europa. Hij stond op
het podium met onder andere Ensemble
Modern, MusikFabrik, Radio Kamer
Philharmonie, en is vast lid bij Ictus, Nadar
Ensemble en Triatu. Hij speelde op festivals
als Agora Paris, Internationale Ferienkurse
Darmstadt, Donaueschinger Musiktage,
Klangspuren Schwaz, Bang on a Can NY,
Ars Musica, Huddersfield Contemporary
Music Festival … De Cock werkte samen
met Pierre Boulez, Peter Eötvös, Philippe
Hurel, Bruno Mantovani, Philippe Manoury,
Georges Aperghis en andere belangrijke
figuren uit de internationale hedendaagse
muziekscene. En momenteel is hij aan de
slag als assistent in de slagwerkklas van
het Conservatoire Royal de Liège.

Ictus (BE) is een ensemble voor
hedendaagse muziek dat sinds 1994
de gebouwen deelt met P.A.R.T.S. en
danscompagnie Rosas. Onder leiding van
choreografe Anne Teresa De Keersmaeker
creëerden Rosas en Ictus veertien
verschillende voorstellingen. Vanaf het
prille begin zette Ictus in op het gemengde
statuut van het ‘elektrisch ensemble’,
waarin versterking, (live-)elektronica en
een elektronisch instrumentarium deel
uitmaken van de dagelijkse praktijk. Bij
het label Cyprès kwamen een twintigtal
cd’s uit waaronder twee albums gewijd
aan de muziek van Fausto Romitelli die
tot vandaag geroemd worden voor hun
avontuurlijke en onconventionele mixing
en mastering. Sinds kort publiceert Ictus
opnames op het SubRosa label en op
Bandcamp, naast documentatie van
de meeste activiteiten op een YouTubekanaal. Met het Kaaitheater en Bozar
als vaste partners in Brussel, stelt Ictus
jaarlijks een nieuw concertseizoen samen,
voor een breed publiek van theater-, dansen muziekliefhebbers. Sinds 2004 is Ictus
ook in residentie aan de Opéra de Lille.

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
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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.

Peter Vermeersch’ (BE) loopbaan loopt
niet meteen over de paden van de
klassieke muziek. Hij genoot een opleiding
als architect maar koos tenslotte voor een
carrière als muzikant-componist. Tijdens
en na zijn studies speelde hij al klarinet en
saxofoon in de groep Union. Samen met
Walter Hus, Thierry De Mey en Eric Sleichim
vormde hij in 1984 de groep Maximalist!.
In 1989 werd Maximalist! ontbonden en
stichtte Vermeersch X-Legged Sally.
Na het einde van X-Legged Sally in 1997
startte Vermeersch twee nieuwe groepen
op: A Group en Flat Earth Society, een
veertienkoppige big band die zowel
muziek uit de jaren ’30 en theatermuziek
als eigen composities, bewerkingen
van XLS-stukken, filmconcerten en
samenwerkingen met internationale
jazzmuzikanten brengt. Als componist voelt
Vermeersch zich op klassieke, avant-garde
en jazzpodia thuis. Hij schreef muziek voor
het Arditti Quartet, Spectra Ensemble,
Spiegel Quartet en Smith Quartet, maar
deelde ook het podium met Jazzwork
from Berlin, avant-garde gitarist Fred Frith
en punkgroep The Simpletones. In 2003
werd Vermeersch door Gerard Mortier
gevraagd om een werk te schrijven in
het kader van de Ruhrtriennale. Intussen
verdiende Peter Vermeersch ook samen
met Pierre Vervloesem zijn sporen als
muziekproducer, onder meer van dEUS,
Mad Dog Loose, Nancy, Think Of One en L
Santo. Vermeersch was van 2004 tot 2006
de eerste stadscomponist van Gent.

Anne Teresa De Keersmaeker (BE)
maakte haar eerste choreografie Asch in
1980, na haar studie dans aan Mudra in
Brussel en de Tisch School of the Arts in
New York. Twee jaar later ging Fase, Four
Movements to the Music of Steve Reich in
premiere. In 1983 richtte De Keersmaeker
in Brussel het dansgezelschap Rosas op,
tijdens de creatie van de voorstelling
Rosas danst Rosas. Sindsdien berust haar
choreografische werk op een nauwgezette
verkenning van de band tussen dans en
muziek. Met Rosas (BE) creëerde ze een
omvangrijk oeuvre dat gebruik maakt
van muzikale structuren en partituren
uit verschillende tijdperken, van oude
muziek tot hedendaagse composities en
popmuziek. Haar choreografische praktijk
ontleent ook vormelijke principes aan
de geometrie, wiskundige schema’s, de
natuur en sociale structuren, resulterend
in een unieke kijk op de beweging van het
lichaam in tijd en ruimte. In 1995 richtte De
Keersmaeker in Brussel de school P.A.R.T.S.
(Performing Arts Research and Training
Studios) op, in samenwerking met De Munt.
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Na zijn studies piano aan het
Conservatorium van Antwerpen en jazz
en compositie in Gent trekt Thomas
Noël (BE) met zijn gitaar de wijde wereld in.
Van New York over de Salomonseilanden
tot in Israël en Palestina snuift hij
klanken op van jazz, wereldmuziek en
improvisatie. Bij zijn mentor Emmanuel
T. Santos (Melbourne) verdiept hij zich in
de fotografie en vindt hij zijn artistieke
stem, waarin muziek, fotografie, reizen
en engagement sleutelwoorden zijn. In
2014 reisde hij met een groep muzikanten
met de trein van Istanbul naar Gent. Als
multi-instrumentalist en arrangeur is hij
verbonden aan Le Grand Bateau, The
Chai Connection en het impro-ensemble
Tabarnack. Als theatermaker maakte hij

de boksvoorstelling Boxart in De Centrale
of Passengers bij de Vieze Gasten, waar
hij een vaste waarde is als coach en
componist. Hij werkte met Belgische
artiesten als Wouter Vandenabeele,
Radio Candip en BL!NDMAN en schreef
muziek voor films als The Cutting van
Peter Misotten & De Filmfabriek en de
documentaire Kunst Kleurt van Nahkla.

Concertgebouw
Brugge zoekt
klinkende objecten
Tijdens SLOW(36h) bouwen
Tom De Cock, Ruben Martinez
Orio & Julia Emmery een nieuwe
interactieve percussie-installatie
met houtresten, kapot keukengerei
en andere ‘objets trouvés’.

• Ga op zoek naar objecten die origineel
en spannend klinken.
• De objecten klinken kort of lang, zijn
groot of klein, maar wel proper en in
degelijke staat.
• Je vindt ze in de keuken, de zolder of het
tuinhuis, bijvoorbeeld oude pannen en
pottensets, metalen schalen, een grote
handzaag zonder handvat, een goed
resonerende vaas …
• Bij voorkeur uit verschillende
materiaalcategorieën: glas, hout,
metaal, steen ...

Wij zoeken interessant klinkende
objecten, die een onderdeel van dit
Frankenstein-instrument kunnen vormen.
Help ons een handje en misschien speelt
jouw oude gebroken pollepel wel de
hoofdrol in het uiteindelijke concert.
Na de bouw van de klankinstallatie
krijg je zelf de kans om het instrument
te bespelen in de open partituur van
Julia Emmery. Vervolgens wagen
professionele muzikanten een poging.

Info over het project
info@concertgebouw.be
of 050 47 69 99
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The sound
of cobblestones

gebruik
oortjes of een
koptelefoon
voor de beste
ervaring

Videopodcastwandeling
Sinds 2017 werkt het trio DUOBAAN
XL aan The sound of. Daarin gaan
beeldend kunstenaar Anneleen
De Causmaecker, accordeoniste
Barbara Ardenois en schrijver
Marieke De Maré op zoek naar
hoe de wereld in elkaar zit, hoe ze
groeit en hoe mensen erin leven. Ze
capteren het geheugen van steden,
verklanken kleine verhaaltjes achter
dagelijkse objecten of tekens, of
geven een absurde draai aan de
werkelijkheid. DUOBAAN XL creëerde
een wandeling in het historische
Brugge en aan de hand van filmpjes,
audiofragmenten en tekstmateriaal
onthult het trio een laagje van de stad
waaraan je normaal voorbij loopt.

The sound of cobblestones is een
project in opdracht van Concertgebouw
Brugge, in samenwerking met KAAP
en ChampdAction

Ontdek het verhaal
achter Steve Reichs
Drumming
Wist je dat Reich meespeelde in de première van
Terry Riley's In C? En dat hij - voor hij succesvol werd
als componist - bijbaantjes had als taxichauffeur,
postbeamte en geluidsingenieur?
Kom dit en nog veel meer te weten in een verhaal vol
beelden en geluidsfragmenten over Steve Reich en zijn
iconische Drumming op topstukweken.be
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02 — 12.12.21

powered by:

International Dance Festival
Bruges | Belgium
Sharon Eyal
Meg Stuart
Jan Martens
Cindy Van Acker
James Batchelor
Michiel Vandevelde
Ula Sickle
Massala Dance Company
Mohamed Toukabri
Katja Heitmann
Tabea Martin

15e
EEUW

GEORG FRIEDRICH
HÄNDEL

decemberdance.be

© Phile Deprez

07 NOV — 13 NOV 2021
Concertgebouw Brugge
Cultuurcentrum Brugge
KAAP

STEVE REICH

Il trionfo del tempo e del
disinganno
17e
EEUW

Drumming

18e
EEUW

Cera-vennoten
genieten mee(r)
in het Concertgebouw

04 MRT — 06 MRT 2022

13 MEI — 15 MEI 2022

JOHN
DOWLAND

Lachrimae or seaven teares
25 NOV — 27 NOV 2021

HECTOR BERLIOZ

Symphonie Fantastique

Heb jij ook een hart voor muziek en dans? Dan ben je bij Cera
en het Concertgebouw Brugge in goede handen. Cera maakt
cultuur toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Daarom
zijn we trotse partner van de Topstukweken en krijgt een vennoot
van Cera mooie kortingen op tal van voorstellingen in het
Concertgebouw. Want samen hebben we ’t goed voor elkaar.
Ook jij kunt deel uitmaken van Cera.
www.cera.coop

‘Actief en volwaardig kunnen deelnemen aan
de samenleving, daar gaat en staat Cera voor.
We zijn ervan overtuigd dat genieten van kunst
daar een wezenlijk onderdeel van is. We delen
die overtuiging niet alleen met Concertgebouw
Brugge, we maken ze ook samen waar.’

19e
EEUW

20e
EEUW

— Marie Vanwingh, coördinator
maatschappelijke werking Cera

25 MEI — 29 MEI 2022

GUILLAUME
DUFAY

Missa L'homme armé

In samenwerking met

topstukweken.be
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In de kijker
VRIJDAG

ZATERDAG
27 NOV 2021

19 NOV 2021

15.00 Kamermuziekzaal

© Arthur Pequin

© Hans Stockmans

20.00 Concertzaal

BL!NDMAN [drums]

Orchestre des ChampsElysées & Collegium
Vocale Gent

De tijd tikt

Mozart. Mis in c
Ritmische patronen zijn de grondslag
voor veel componisten. Van de hartslag
als basis in Silence Must Be van Thierry
de Mey tot vier metronomen in Schnittkes
Lebenslauf. Of de chaos van een
honderdtal metronomen in Ligeti’s werk
tot asymmetrisch ritmische patronen in
Xenakis’ Rebonds B.

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
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concertgebouw.be

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

Opera in de kerk? Critici en geestelijkheid
huiverden ervan! Maar voor Mozart gold als
ultieme doel: goede muziek voor de beste
zangers. In de grootse Mis in c gaf hij zijn
vrouw Constanze een hoofdrol met de aria
Et incarnatus est, als een verwijzing naar het
kindje dat ze toen droeg?

