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In Centaure ensceneren componist
Franck Vigroux en videokunstenaar
Kurt d’Haeseleer een nieuw tijdperk.
Christian Fennesz samplet flarden uit
Mahlers symfonieën en rekt die uit tot
lyrische ambient. Opgesteld tussen drie
LED-lichten en middenin een zwerm aan
effectpedalen en kabels, sleurt Julien
Desprez als een bezetene onaardse
klanken uit zijn gitaar.
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Het kostte filmpionier Georges Méliès
in 1900 uren knip- en plakwerk om zes
dubbelgangers op het witte doek te
toveren. Vandaag construeren we online
verschillende identiteiten, op Facebook,
Instagram of Tinder. Nadar verkent
zowel de magie van dit hedendaagse
wonderland als de gitzwarte
schaduwzijde ...

BIOGR AFIE

Key Jack

Nadar Ensemble (BE) werd in
2006 opgericht door enkele jonge
muzikanten met een passie voor
hedendaagse muziek. De naam ‘Nadar’
verwijst naar de multidisciplinaire
en avontuurlijke geest van de
echte Nadar, een pseudoniem voor
karikaturist, spion en kunstcriticus
Gaspard-Félix Tournachon (18201910). Nadar Ensemble speelde op de
meest vooraanstaande festivals in het
buitenland, waaronder de Ferienkurse
für neue Musik in Darmstadt en de
SWR Donaueschinger Musiktage. In
eigen land is het ensemble verankerd
in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Van 2017
tot 2021 is Nadar Ensemble huisartiest
bij Concertgebouw Brugge en werkt
het nauw samen met deSingel en het
Klarafestival.

Frederik Croene: piano

Rebecca Diependaele: zakelijke leiding
Pieter Matthynssens: artistieke leiding
Stefan Prins: artistieke leiding
Thomas Moore: productie

MAART IS HUISARTIESTENMAAND

NADAR
ENSEMBLE
'Muziek, video en technologie smelten
samen in onze voorstellingen.'
Lees alles over Nadar Ensemble en
onze andere huisartiesten op
www.concertgebouw.be/huisartiesten

—
Michael Beil (1963)
Key Jack voor Piano,
video en electronics (2017)

In samenwerking met Klarafestival
Klarafestival 2018 is een ode aan
de verbeelding en de begeestering,
aan de verbeeldingskracht en het
scheppende vermogen van de mens.
Alles wieder gut, een citaat uit een
lied van Gustav Mahler, drukt het
verlangen naar een betere wereld
uit. Eerder dan een bevestigend
antwoord geldt Alles wieder gut
als een vraag en een oproep: durf
dromen, durf verlangen, durf werk
maken van een betere wereld!

KAMERMUZIEK

OUT OF THE BOX

Michael Beil (°1963) heeft er zijn
handelsmerk van gemaakt om het
traditionele beeld van de muzikant
en zijn instrument genadeloos te
ontmantelen. In Key Jack is de
vleugelpiano zelfs helemaal van het
toneel verdwenen. De pianist verruilde
zijn zwarte pak ook voor een hippere
outfit en krijgt de twijfelachtige hulp
van twee dubbelgangers. Toch is Key
Jack een uiterst virtuoos pianowerk.
Voor het oog van de camera staat de
pianist immers voor een halsbrekende
playback-opdracht. Michael Beil
hercombineert handig beweging, beeld
en geluid en zet daarmee zelfs de meest
alerte toeschouwer op het verkeerde
been. Het resultaat is een fascinerend
schouwspel, waarbij de afwezigheid van
een echte piano amper nog opvalt.

11 MA A 2018
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FITTINGinSIDE
Thomas Moore: trombone
—
Stefan Prins (1979)
FITTINGinSIDE voor trombone en
mp3-spelers (2007)

Klarafestival 2018 is een ode aan
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Technologische ontwikkelingen en
de impact daarvan op het menselijke
doen en denken, spelen al lang
een belangrijke rol in het werk van
Stefan Prins (°1979). Dat blijkt ook in
FITTINGinSIDE, een relatief vroeg
werk voor trombone en soundtrack.
Vooraleer de concertruimte te betreden,
worden de luisteraars uitgerust met
een mp3-spelertje – het toestelletje dat
verantwoordelijk is voor het inmiddels
bijna iconische beeld van tramhaltes en
treincoupés waar de aanwezigen zich
teruggetrokken hebben in de besloten
sonore ruimte van hun koptelefoon.
In FITTINGinSIDE versmelten
omgevingsgeluiden met de soundtrack,
bestaande uit tromboneklanken, die
door de oortjes klinkt. De soundtrack
legt een extra laag over de realiteit en
transformeert de omgeving zo tot een
augmented reality (denk: Pokémon Go!).
Pas na enkele minuten wordt het publiek
de zaal in geleid, waar de trombonist
live speelt. De soundtrack transformeert
vervolgens gaandeweg naar
stadsgeluiden. Voor- en achtergrond
zijn omgedraaid, binnen wordt buiten
en buiten wordt binnen. Waar de
concertruimte eerst binnendrong in
de buitenwereld, stroomt de omgeving
nu over in de zaal. Tegelijk is de
luisterruimte piepklein, want beperkt tot
de oren van elke individuele luisteraar.

(face à moi) I / Invocation VI
Katrien Gaelens: fluit
Els Mondelaers: zang
—
Daan Janssens (1983)
(face à moi) I voor piccolo solo
(2010/11)
Beat Furrer (1954)
Invocation VI voor sopraan en
basfluit (2002)
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scheppende vermogen van de mens.
Alles wieder gut, een citaat uit een
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Dit werk staat zij aan zij met
Invocation VI van Beat Furrer (°1954).
Furrers zetting van een korte tekst van
Juan de la Cruz (1442-1491) over de
vertwijfeling van een verlaten geliefde
klinkt tegelijk angstig, nerveus en
ingehouden dramatisch. Het werk is deel
van Furrers opera Invokation en ook
hier schuilt grote expressiviteit in een
kleine kosmos: tijdens de pianoles van
haar zoontje wordt het hoofdpersonage
Anna opgeschrikt door een geweerschot
en daaropvolgend tumult. Vlakbij
is een vrouw vermoord. Anna raakt
gefascineerd door dit vreemde
gebeuren en gaandeweg verbrokkelt de
grens met haar eigen burgerlijke leven.
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Hoewel Bruggeling Daan Janssens
(°1983) vandaag opera’s en symfonieën
neerpent, had hij in een eerdere fase van
zijn carrière een sterke voorliefde voor
korte vormen. (face à moi) I voor piccolo
solo is zo’n miniatuur, met een poëtische
zin voor detail en een wonderlijke
verfijning. Een wereld in een handpalm,
waarin elke klank precies juist staat.

Splitting 30
Dries Tack: klarinet
—
Michael Maierhof (1956)
Splitting 30 voor klarinet,
schwingendes System
en soundtrack (2013/14)
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scheppende vermogen van de mens.
Alles wieder gut, een citaat uit een
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dromen, durf verlangen, durf werk
maken van een betere wereld!
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In zijn composities voegt Michael
Maierhof (°1956) ‘schwingende Systemen’
toe aan een klassiek muziekinstrument.
In wezen is élk muziekinstrument
natuurlijk een ‘trillend systeem’, maar
Maierhof heeft hier heel specifieke
vibraties in gedachten. Hij werkt met
alledaagse voorwerpen, waarvan hij
de klank nauwgezet exploreert. Een
elektrische tandenborstel op een
trommelvel klinkt heel anders dan
wasknijpers die meetrillen met de
snaren van een cello. In Splitting 30
is het een bekertje met knikkers dat
de klarinetklanken doorkruist. Voor
de bijhorende soundtrack gebruikte
Maierhof datzelfde bekertje, bespeeld
met kleine motortjes, in combinatie met
onder meer opgenomen klanken van zijn
eigen strijkijzer.

Rot Blau /
Study for String Instrument #1
Marieke Berendsen: viool
Pieter Matthynssens: cello
—
Jessie Marino (1984)
Rot Blau voor 2 performers (2009)
Simon Steen-Andersen (1976)
Study for String Instrument #1
voor viool en cello
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Ook de Study for String Instrument #1 is
een visueel spektakelstukje, zij het van een
heel andere orde. Met de titel refereert de
Deense componist Simon Steen-Andersen
(°1976) aan de traditionele studie voor
instrumentalisten, waarin gefocust
wordt op specifieke speeltechnieken
of complexe muzikale figuren. In deze
Study #1 lijkt iets gelijkaardigs te
gebeuren, ware het niet dat de componist
geen noten noteerde. Op de partituur zijn
enkel de bewegingen voor de rechter- en
linkerhand aangegeven: respectievelijk
de bewegingen met de strijkstok en
grote glissando’s over de hals van
het instrument. Deze ongebruikelijke
choreografie wordt pas echt spannend
wanneer de studie op verschillende
strijkinstrumenten tegelijk wordt gespeeld
en de muzikanten dus perfect synchroon
moeten spelen! Terwijl de notatie dezelfde
blijft, verschilt de speelhouding tussen
bijvoorbeeld een viool en een cello
dermate dat de gespeelde patronen als
het ware een kwartslag gedraaid worden
over twee verschillende assen. Viool en
cello geraken zo verwikkeld in een bizar
ballet van reflecterende bewegingen en
gespiegelde klanken. Steen-Andersen
laat er geen twijfel over bestaan: het werk
moet even interessant zijn voor een blinde
luisteraar als voor een dove toeschouwer.
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Het zal je maar overkomen: op het podium
steevast verward worden met een collega.
Het overkwam Jessie Marino (°1984).
Niet zelden hield men haar voor haar
goede vriendin, fluitiste en componiste
Natacha Diels (°1981). In Rot Blau trekt ze
die persoonsverwisseling extreem door:
de twee performers worden met pruiken
onherkenbaar gemaakt en herleid tot
de kleuren rood en blauw. De compositie
ontvouwt zich als een miniatuurtheater
van gekleurde handen, haren en lichtjes.
En ja hoor, Jessie Marino en Natacha Diels
voerden het werk ook samen uit!

Degradative Interference
Nico Couck: e-gitaar
—
Dan Tramte (1985)
Degradative Interference voor
e-gitaar, video en soundtrack (2015)
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Componist Dan Tramte (°1985) beschouwt
zichzelf als een digital native. Het internet,
sociale media en de bijhorende digitale
technologieën zijn zijn natuurlijke habitat.
Voor zijn Degradative Interference voor
elektrische gitaar, video en soundtrack
baseerde hij zich op het bombardement
aan korte filmpjes en knipperende
boodschappen dat zo kenmerkend is voor
menig Facebookmuur, Instagramfeed en
de websites van talloze online-winkels.
In deze compositie zijn echter geen
autoreclames of grijnzende kleuters te
zien, wel close-ups van gitaaronderdelen
in combinatie met plakband, paperclips
en opwindspeelgoedjes. De combinatie
met de elektrische gitaarpartij resulteert
in een verrassende wisselwerking tussen
beeld en klank. Tramte zet daarmee in één
adem niet alleen een speelse analyse van
onze online belevingswereld neer, maar
ook een vinnige videoclip.

An Economy of Means
Yves Goemaere: percussie
—
Natacha Diels (1981)
An Economy of Means voor
miniatuur drumset en electronics
(2014)

Slagwerkers slepen niet zelden een
bestelwagen aan instrumenten aan
voor hun concerten. Bij hedendaagse
muziek komt daar vaak ook een hoop
keukengerei en recyclagemateriaal bij
kijken, of erger: compositie-specifieke
bouwsels waarbij zelfs de meest
ingewikkelde ikea-kast verbleekt.
Voor An Economy of Means ontwierp
en bouwde Natacha Diels echter een
miniatuur drumset die makkelijk in de
handbagage past. Vertrekkend van die
kleine maar ingenieuze set-up ontpopt
de percussionist zich tot een one man
band die ook de vocale partij voor zijn
rekening neemt, de elektronica triggert
én de belichting bedient.
11 MA A 2018

In samenwerking met Klarafestival
Klarafestival 2018 is een ode aan
de verbeelding en de begeestering,
aan de verbeeldingskracht en het
scheppende vermogen van de mens.
Alles wieder gut, een citaat uit een
lied van Gustav Mahler, drukt het
verlangen naar een betere wereld
uit. Eerder dan een bevestigend
antwoord geldt Alles wieder gut
als een vraag en een oproep: durf
dromen, durf verlangen, durf werk
maken van een betere wereld!

KAMERMUZIEK

OUT OF THE BOX

