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Muzikaal traject
voor families

04 mrt 2020

Biografieën
Barbara Ardenois en A. De Causmaecker
zijn samen Duobaan (BE). Dit
kunstenaarscollectief beweegt zich in
het veld van de hedendaagse muziek,
klankkunst, performance en beeldende
kunst. Samen creëren ze voorstellingen,
klinkende filmpjes en poëtische
performances. Intiem, hanteerbaar en
dicht bij het publiek. Uitdagend voor
geest en zintuigen, soms een beetje
getikt. Duobaan performde in het bos
van het Festival van Vlaanderen Gent,
creëerde The sound of M voor Festival
van Vlaanderen Mechelen, vulde zalen in
onder andere Concertgebouw Brugge en
De Bijloke Gent, bouwde aan hun oeuvre
op residenties in Rome en Parijs en werd
recent uitgenodigd voor de Post Paradise
series in Birmingham.

Ulrike Mayer-Spohn en Javier Hagen
zijn samen UMS ’n JIP (CH). Als een van
de meest ervaren en onderscheiden
hedendaagse muzieklaboratoria van
onze tijd werken zij als componisten,
uitvoerders en organisatoren binnen een
wereldwijd netwerk van componisten,
beeldend kunstenaars, regisseurs,
onderzoekers, universiteiten en festivals.
Het duo verkent nieuwe settings voor
stem, recorders en elektronica, variërend
van live tot digitale optredens in concert-,
scenische of installatie-formats. Hierbij
integreren zij vaak zowel Europese als
niet-Europese muziek. UMS ‘n JIP werd
uitgenodigd op prestigieuze hedendaagse
muziekfestivals over de hele wereld. Zij
kijken terug op meer dan 1000 concerten
sinds hun debuut in 2007. Het duo treedt
niet alleen op voor het traditionele
concertpubliek, maar ook voor mensen
die minder makkelijk toegang hebben tot
liveoptredens.

Jasper Braet en Jasper Vanpaemel
bouwen als Jasper & Jasper (BE) al meer
dan tien jaar audiovisuele installaties
waarbij ze voor ieder nieuw project op
zoek gaan naar nieuwe of minder gekende
vormen van muzikale performance.
Daarbij laten zij zich als klassiek
geschoolde muzikanten inspireren door
zowel andere creatieve kunststromingen
als nieuwe tendensen uit de wereld van
de technologie. Het duo was de voorbije
jaren te zien op diverse podia in binnenen buitenland, zoals op het Transit Festival
in Leuven, de Miry Concertzaal in Gent,
Join The Circus in Oslo en City University
in Londen.
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Uitvoerders
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in samenwerking met
Musica, Impulscentrum voor Muziek

Musiceer
thuis verder
Inspireerde deze namiddag
je om thuis lustig verder te
musiceren? Mail naar
educatie@concertgebouw.be
en we bezorgen je fijne huistuin-en-keukentips!
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Jasper & Jasper, Duobaan en UMS ‘n Jip:
ensembles

Vanaf
6 jaar

FAMILIEVOORSTELLING

Ken je ons Concertgebouw Circuit al? Dit
interactieve belevingsparcours leidt je doorheen
ons cultuurhuis. Kinderen volgen het spoor van
de Liervogel, laten zich gidsen door zwevende
bollen en voeren leuke opdrachten uit. In de
Sound Factory worden ze zélf muzikanten en op
ons dakterras met fenomenaal uitzicht kunnen
ze beiaardklokken bespelen. Helemaal gratis
voor alle Bruggelingen!
wo-za 14.00–18.00 & zo 10.00–14.00
www.concertgebouwcircuit.be
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Op verkenning in
het Concertgebouw
Circuit!

In de kijker
ZATERDAG

ZONDAG

06 JUN 2020

07 JUN 2020
15.00 & 16.30 Concertzaal
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10.30 Kamermuziekzaal

Musici van het Budapest
Festival Orchestra

De Gruffalo
SPECTRA & Iván Fischer

Concert voor kinderen met
autismespectrumstoornis
Maestro Iván Fischer en de zijnen willen
iedereen aan de klassiek: kinderen,
jongeren, ouders en ouderen. Zo
ontwikkelen ze ook een concertreeks
specifiek op maat van kinderen met een
autismespectrumstoornis.

Om de andere dieren in het bos flink bang
maken, verzint kleine muis een groot beest:
de Gruffalo. Gelukkig weet muis dat die
niet echt bestaat ... Tot hij plots voor zijn
neus staat! Humor, kleurrijke illustraties
en fantasievolle muziek maken van deze
klassieker een heerlijke muzikale vertelling.

Gratis naar de Gruffalo?

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

Laat je (klein)kinderen hun favoriete
monster tekenen en deel hun
kunstwerk op Facebook en Instagram
met de #Concertgebouwvoorfamilies
of mail het door naar jolien@
concertgebouw.be. Wie weet komt
jouw gezin gratis monsters spotten
op zondag 7 juni!

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

concertgebouw.be

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

Inschrijven kan via
participatie@concertgebouw.be

