ZO 04 NOV 2018

Binnenkort

VANAF
6 JAAR

15.00 Concertgebouw

ZO 18 NOV 2018

Spectra

10.00 & 11.30 Studio 1

Omcirkel de
schaduw van
astronaut Milo

Vanaf
6 jaar

SPECTRA:
Bram Bossier: altviool
Jan Sciffer: cello
Gabi Sultana & Mirek Coutigny: keyboard
Frank Van Eycken & Bjorn Denys: percussie
Filip Rathé: muzikale leiding

SPECTRA (BE) is een ensemble voor nieuwe muziek, met
Filip Rathé als artistiek leider en dirigent.
Vanuit de vaste kern van musici ontwikkelt het sinds 1993
een opmerkelijke muzikale coherentie en een unieke,
geraffineerde sound. SPECTRA bouwt tal van trajecten
uit met in Vlaanderen levende componisten en promoot
hun werk in internationale en historische context. Het
creëert vele opdrachtwerken in constante dialoog met
referentiewerken uit het recente verleden. SPECTRA
exploreert een ruime waaier aan presentatievormen
en werkt samen met componisten, theatermakers,
beeldend kunstenaars en schrijvers in de opbouw
van niet-dogmatische programma’s en eigenzinnige
vertolkingen. Ten slotte deelt SPECTRA haar expertise
in de School of Arts Gent, waar het ensemble meewerkt
aan de opleiding Master na Master in de interpretatie
van hedendaagse muziek.

Siri Clinckspoor & Sterre De Raedt: workshops
—
Philip Glass (1937)
Song nr. 1, uit Songs and Poems (2007)
Tissue nr. 2, uit Tissues (2002)
1+1 (1967) & workshop
Music in fifths (1969) & workshop
Etude nr. 6 (1996)
600 lines (1967)

Klopotec Orkestra
Zonzo Compagnie & Hans Beckers
KAAP-maker Hans Beckers bouwt met sloophout uit
een Noors vissersdorpje een merkwaardig orkest van
‘klopotecs’ of ratelwindmolens. Samen met drummer
Teun Verbruggen blaast hij je gegarandeerd van je
sokken met zijn windmolenorkest: een fabelachtige
klankinstallatie voor families.
© Tim Coppens
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Uitvoerders &
programma

—
in het kader van Jazz Brugge
in samenwerking met KAAP

ZO 16 DEC 2018
15.00 Stadsschouwburg

Vanaf
8 jaar

A

—
In samenwerking met deSingel en Cera
Onderdeel van KRIKRAK

Elke eerste zondag van de maand
10.00-12.30 Inkomhal

Atelier matinée
Zondag familiedag
Elke eerste zondag van de maand toveren
we onze Inkomhal om tot een ontdek- en
speelplek voor kinderen en hun (groot)
ouders. Met speelhoeken, workshops voor
kinderen, spelkoffers & ontbijt.
KAMERMUZIEK

FAMILIEVOORSTELLING

Invisible
kabinet k

concertgebouw.be/ateliermatinee

Tickets & info: +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge — www.concertgebouw.be
Foto: Tim Coppens
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Interactief familieparcours

Wat gebeurt er met een mens als hij zijn ijkpunten
verliest? Hoe balanceren we op het slappe koord
tussen alles en niets. Hoe fluiten we in het donker?
In Invisible stellen zeven dansers van verschillende
generaties zich deze vragen.
—
in het kader van December Dance
in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
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