vr 22 —
zo 24 feb 2019

Kunstenfestival van de traagheid

Hoe trager de ervaring,
hoe intenser de herinnering

Drie tips
voor de ultieme
SLOW(36h)beleving

SLOW(36h)
Van zaterdagmorgen tot zondagavond
vertragen met kunst

Beleef meer

Geef jezelf
de tijd

Tijdens het
SLOW(36h) festival
is het voor één keer
niet de bedoeling
om zoveel mogelijk
concerten en
evenementen
bij te wonen. Wij
stippelden zes
mogelijke parcours
uit. Bekijk welk
parcours bij jou
past op
concertgebouw.be/
slow

Tijdens de
eerste editie van
SLOW(36h) vier jaar
geleden, verwerkte
beeldhouwster
Maud Bekaert het
credo Hoe trager de
ervaring, hoe intenser
de herinnering in het
gebouw. Neem de tijd
om ook de sfeer in
het Concertgebouw
helemaal in je op
te nemen, geniet
van slow food in het
Concertgebouwcafé
of slow reading in
de Expobox in de
Inkomhal. Combineer
je bezoek met het
Slow Videoparcours
(zie p. 11).

Geef jezelf de tijd
om alles te halen
uit een langdurige
kunstvideo of
een langgerekt
concert. Niet
zelden ontsluit
een slow
project pas zijn
boodschap en zijn
kracht wanneer je
volhoudt. Pas dan
vertraagt de tijd
tot een ervaring
die je nooit
vergeet.
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Volg je intuïtie en vergeet je
klok: ervaar de ‘tijd’ als ‘duur’,
geniet maximaal van minimale
middelen, schrijd door de stad
in vastberaden maar langzame
bewegingen en breng jezelf in
een trance door de herhaling van
mystieke Marokkaanse Soefimuziek of Simeon ten Holsts
Canto ostinato. SLOW(36h) leidt
tot een massage van de zintuigen
en – wie weet – spirituele
ervaringen.
—
In samenwerking met Vormingplus,
YOT, Cultuurcentrum Brugge

Weekendpas*
Stel zelf je SLOW(36h)programma samen met
een voordelige SLOWweekendpas (€ 75).
* Laatste passen

Slow Videoparcours
Met een ticket binnen
SLOW(36h) kan
je gratis het Slow
Videoparcours (zie p.11)
en de installaties Wave
Field Synthesis en Music
On A Long Thin Wire
bezoeken (anders € 8).
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INTRO

DRIE TIPS

1. 2. 3.

Kies

Tijdens SLOW(36h) geven we je
36 uur de tijd om stil te staan. We
gaan wandelen en halt houden in
een maatschappij die loopt en de
vlucht vooruit neemt.

20.00 Kamermuziekzaal
tickets € 10

VR 22 FEB 2019
PRELUDE

Joke Hermsen
SLOW

Het juiste ogenblik

© Tessa Posthuma de Boer

Bevlogen sprekers zetten
je aan het denken over
onze notie van tijd.

Joke Hermsen: lezing

Tijddenkster geeft de
opmaat voor festival
van de traagheid

—
In samenwerking met
Vormingplus Brugge

Met haar bestseller Stil de tijd
riep auteur en filosofe Joke
Hermsen de kloktijd een halt
toe, terwijl ze in Kairos een
meer bevlogen tijd voorstond.
Geen beter moment dan de
vooravond van SLOW(36h) om
haar eindelijk in Brugge aan het
werk te horen.

LEZING & DEBAT
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INSPIR ATION

Inspiration

10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Kamermuziekzaal
tickets € 35 (zes concerten)

ZO 24 FEB 2019

Pieter Wispelwey

— Joke Hermsen
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Bach. Cellosuites

INSPIR ATION

© Caroline Sikkink

‘In kunst, literatuur en
muziek speelt “het andere
gezicht” van de tijd – de
Kairotische tussentijd – een
belangrijke rol. Terwijl de
universele kloktijd ons vooral
vertelt hoeveel tijd we nog
hebben, worden we binnen
deze subjectief ervaren tijd
opgenomen in de stroom
van tijd en herinneringen en
raken we opnieuw betrokken
op zowel onszelf als de ons
omringende wereld.’

Pieter Wispelwey: cello

Stercellist kan Bach
maar niet loslaten

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cellosuites, BWV1007-1012

Maar liefst drie keer al zette
Pieter Wispelwey Bachs
Cellosuites op cd, telkens met
een frisse blik, telkens op een
sleutelmoment in zijn carrière.
De gedroomde artiest dus om
een dag lang bij aan te schuiven
en laag voor laag een andere
Suite te ontdekken. Telkens in
combinatie met het betoog van
een prikkelende spreker die je
oren op scherp zet (zie p. 8).

KAMERMUZIEK
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LEZING & DEBAT

Overzicht

15.30 — Barbara Raes:
werkte als programmator
en artistiek directeur (Buda,
Vooruit) tot ze het roer
omgooide en in Lillo haar
‘werkplaats voor niet-erkend
verlies’ opende, Beyond
the Spoken. Hier ontwikkelt
ze rituelen op maat, vaak
samen met kunstenaars uit
verschillende disciplines.

Sprekers

INSPIR ATION

10.00 — Joke Hermsen:
schrijfster en filosofe met
naast romans tal van
publicaties over kunst,
literatuur en filosofie op haar
naam. In 2014 verscheen
de essaybundel Kairos. Een
nieuwe bevlogenheid.

17.00 — Gerard Bodifee:
astrofysicus, filosoof en
publicist. Hij streeft met
Lucette Verboven in hun Huis
voor Filosofie naar een mensen wereldbeeld waarin het
rationele denken, de humane
aspiraties en het religieuze
gevoel geïntegreerd zijn. Hij
schreef onder meer Nu is de
tijd (2012).

11.30 — Maarten Van Dyck:
professor wijsbegeerte
aan Universiteit Gent.
Combineert zijn werk over
wetenschapsgeschiedenis
met een actieve belangstelling
voor de geschiedenis van deze
discipline zelf. In 2017 werkte
hij mee aan het boek In de ban
van de tijd.

18.30 — Bert Broeckaert:
godsdienstwetenschapper
en ethicus verbonden aan de
KU Leuven. De laatste jaren
onderzoekt hij hoe de grote
wereldreligies omgaan met
sterven en dood en in het
bijzonder de houding die ze
aannemen tegenover diverse
vormen van medisch begeleid
sterven.

14.00 — Edel Maex:
psychiater en zenboeddhist,
introduceerde mindfulness
in Vlaanderen en leidt in
Antwerpen een stresskliniek.
Hij schreef over meditatie,
de samenleving en stilstaan
bij het moment, onder meer
Pleidooi voor het gewone
(2017) en De bereidheid om te
kijken (2018).
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‘Het ritme van het ritueel
past niet bij het ritme
van een hyperactieve
21e-eeuwse westerling,
bij wie nauwelijks
“tussen-tijd” te vinden
is: tijd om te vertragen,
om stil te staan, om
bewust om te gaan met
kantelmomenten.’
— Barbara Raes
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Doorlopend Concertgebouw
Tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW(36h) (anders € 8)

VR 22, ZA 23 & ZO 24 FEB 2019

Slow Video
SLOW

Tentoonstelling

© Maurits Wouters

Een uitgekiende selectie
gestaag voortschrijdende
films en video’s. Ga er gerust
bij zitten, leun achterover en
geef ze de tijd die ze vragen.
U krijgt er gegarandeerd wat
voor terug.

het parcours met videokunst
gooit curator Ive Stevenheydens
een aantal balletjes op rond
prangende ecologische
vraagstukken. Het programma
brengt vijf kunstwerken samen
die een bijzondere relatie
tussen beeld en muziek/geluid
vooropstellen. Geen van de
werken in dit programma toont
zich ronduit activistisch. Poëtisch
zijn ze echter des te meer.

Stilstand en beweging in een
exquise selectie videokunst
Vorig jaar kenden we een
recordaantal warme en hete
dagen. Terwijl de poolkappen
steeds verder smelten, het
ozongat opnieuw groeit, en
cyclonen, overstromingen
of bosbranden hele regio’s
verwoesten, pompen we alleen
maar meer aardolie naar
boven. De consumptie eist zijn
tol. SLOW(36h) is een artistiek
pleidooi voor traagheid, en in

BEELDENDE KUNST
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VISUALS

Visuals

3.

Videokunst

5.

Marie José Burki
A Film (Studio 3)

1.

© Jef Cornelis - VRT and courtesy Argos,
centre for art and media, Brussels

2017, 61’40”, kleur, geluid.

Jef Cornelis
De Koninklijke serres van Laken
1877–1902 (Regieruimte 1)

In De Koninklijke serres van
Laken 1877-1902 presenteert
Jef Cornelis de serres als een
ecosysteem van langzaam
groeiende flora, in een perfect
gebalanceerde verzameling
van beton, glas en metaal.
De film lijkt daarbij het motto
van de art-nouveauarchitect
Alphonse Balat te hanteren:
vereenvoudig, daarna
vereenvoudig je verder
en verder tot je alles
vereenvoudigd hebt, en
daarna zal je zien dat je nog
onvoldoende vereenvoudigd
hebt. (Muziek: André Laporte)

2.
Enrique Ramirez
Océan 33°02’47”S / 52°04’00”N
(Regieruimte 4)
2014, 552 uren, kleur, geluid.

A Film van de Zwitserse
kunstenaar Marie José Burki
verbindt beelden van een
landschap met klank, muziek en
bovenal met een dialoog tussen
een man en een vrouw over
het milieu, over het verdwijnen
van de soorten en … over de
mensheid. Het is een uitnodiging
om te dagdromen, een soort
reflectieve cocon waarin het
aangenaam vertoeven is.

2001, 52’, kleur, geluid.
In The Bazaar and the Cathedral
1.4 worden vertraagde
beelden van een kleurrijke
horizon met een voorbijvarend
schip gekoppeld aan een
minimalistische compositie
die gebaseerd is op de
eerste twee noten van Glenn
Goulds opname van Bachs
Goldbergvariaties. Klanken en
beelden verschuiven langzaam
om uiteindelijk vooral de
dromerige ervaring van een
eeuwig continuüm te evoceren.

4.

Maurits Wouters
Arcadia (Studio 4)
2014, 70’, zwartwit, geluid.

Océan is een integrale
weergave van een drie
weken durende tocht op een
vrachtschip over de Atlantische
Oceaan. Een poëtisch avontuur
waarin beeld, geluid en teksten
ons meenemen naar een
haast onbevattelijk landschap.
Enrique Ramirez laat ons nietig
voelen door aan de omvang
en kracht van de oceaan
te herinneren.
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Arcadia is een meditatieve film
zonder narratief. Wouters buigt
een vertrouwd tafereel om tot
een – ook letterlijk – gitzwarte
fantasie. In totaal zijn er 7 shots
van één onderwerp: een meer en
zijn mystieke aura. De film is een
meditatieve oefening in kijken
en verwijst naar een pastorale
werkelijkheid, in harmonie met
de natuur.

© Marie José Burki

VISUALS

1974, 22’26”, kleur, geluid.

Stefaan Quix & Els Van Riel
The Bazaar and the Cathedral
1.4 (Mezzo 2)

VISUALS

Overzicht
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ZA 23 & ZO 24 FEB 2019

— Jeroen Vanacker, artistiek directeur

Sigur Rós
Route One

Met de film Route One
van Sigur Rós glijd je mee
doorheen een adembenemend
IJslands landschap. Het levert
verrassend verslavende slow
tv op. Majestueus traag slepen
de repetitieve composities zich
voort. Jónsi’s etherische stem
klinkt net zo glaciaal als het
donkere meer onderaan de
slingerende weg.

VISUALS

‘Een kunstenfestival van de
traagheid kan natuurlijk niet
anders dan verwijzen naar
onze maatschappij waarin we
geen maat weten te houden, ons
tijdperk waarin we de tijd zelf
uit het oog verliezen. Deze era
van versnelling en consumptie
laat ons voorbij de essentie
razen. Hoog tijd dus om stilstand
te herwaarderen en de veelheid
achter ons te laten om halt te
houden bij de kracht van het
minimale en het duurzame. Less
is more als adagium voor kunst
én leven. Levenskunst.’

10.00-20.00 (za 23 feb) Concertzaal balkon 1
10.00-18.00 (zo 24 feb) Concertzaal balkon 1
Tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW(36h) (anders € 8)

‘In a day and age of
instant gratification and
everything moving so
fast, we wanted to do the
exact opposite. Slow TV is
counter-active to the world
we live in, in that it happens
in real time and real slow.’

Sigur Rós: muziek
Sigur Rós & Paul Corley: productie
Tómas Örn Tómasson: director of
photography Sigur Rós
Gwirlym Gold & Lexxx: productie en
arrangement voor Bronze

— Sigur Rós
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BEELDENDE KUNST
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20.00 Heilige Magdalenakerk
Tickets Gratis

ZA 23 FEB 2019

Slow Cinema

Films in de Magdalenakerk
SLOW

VISUALS

© Kristof Hoornaert

Music,
the masters

- 20.00 uur: Resurrection (2018) met
nabespreking met regisseur Kristof
Hoornaert (110 min.)
- 23.00 uur: The Tree of Life (2011) van
Terrence Malick (139 min.)
- 01.45 uur: Nostalghia (1983) van
Andrej Tarkovski (121 min.)
- 04.00 uur: Songs of the Wanderers
(1999) van Cloud Gate Dance
Theatre of Taiwan (80 min.)
- 05.30 uur: The Tree of Life (2011) van
Terrence Malick (139 min.)

Cineasten van de lange adem
in een spirituele context
‘Resurrection is geen hapklare
brok, maar uw honger
naar eigenzinnige cinema
wordt er vast en zeker door
gestild’, schreef De Morgen
over het drama van Kristof
Hoornaerts. Ervaar het zelf
in de bijzondere omgeving
van de Magdalenakerk, waar
filmliefhebbers een nachtje
kunnen doorhalen tijdens een
trage cinema-marathon.

in samenwerking met YOT
www.yot.be/slow

FILM
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Jürg Frey, Alvin Lucier,
Morton Feldman & Eliane
Radigue — vier meesters van
de trage muziek — dagen je
uit tot luisterervaringen
om u tegen te zeggen.

PREMIÈRE

ZA 23 & ZO 24 FEB 2019
15.00-17.00 Heilige Magdalenakerk
tickets Gratis

Goeyvaerts Trio

G.A.M.E.
Wandelweiser

© Vanja Babic

THE MASTERS

© Graham Hardy

Johannes Ockeghem
& Jürg Frey

Goeyvaerts Trio:
Kristien Roels: viool
Kris Matthynssens: altviool
Pieter Stas: cello

Jürg Frey

… als stilte oorverdovend wordt …
In het werk van de componisten van de Wandelweiser
Groep gaat alle aandacht naar klank die zich op de
grens tussen geluid en stilte bevindt. Als luisteraar ga
je helemaal op in muziek die de stilte tot kunst verheft.
Wandelweiser-componist Jürg Frey zoekt naar de stilte
in de klank, naar muziek die slechts gevoel wil zijn, geur,
kleur, licht en schaduw. Zo ook in zijn nieuwe opdrachtwerk
voor het Concertgebouw dat voor het eerst te horen zal
zijn tijdens SLOW(36h). Op zaterdag- en zondagnamiddag
verliezen de jonge muzikanten van G.A.M.E. zich in het
repertoire van de Wandelweiser-componist.
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Studenten Ghent Advanced Master
Ensemble:
Anna Sakham Jalving: viool
Clara Levy: viool
Hugo Ranilla: viool & slagwerk
Sinouhé Gilot: cello & slagwerk
Mar Sala Romagosa: fluit
Sara Mendez: saxofoon
Pablo Paz Lopez: slagwerk
Elliot Harrison: slagwerk
Anne Zeuwts: harp
Ward Ginneberge: accordeon
Maria Dominguez Perez: keyboards
Noriko Yakushiji: zang
Tom De Cock & Joris Blanckaert:
artistieke leiding

—
Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497)
Mort, tu as navré de ton dart
Anoniem
(vermoedelijk Thomas Preston)
Uppon La Mi Re
Jürg Frey (1953)
String Trio
(wereldpremière, in opdracht van
Concertgebouw Brugge)

—

Jürg Frey (1953)
Ferne Farben
Metal, Skin, Foliage, Air
KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK
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TALENT TELT

THE MASTERS

© Alannagh Brennan

ZA 23 FEB 2019
11.00 Concertzaal scène
tickets € 17

ZA & ZO 23 & 24 FEB 2019

Alvin Lucier

Bozzini Quartet

Music On A Long Thin Wire

String Quartets

Hauke Harder: technische realisatie

Bozzini Quartet:
Clemens Merkel: viool
Alissa Cheung: viool
Stéphanie Bozzini: altviool
Isabelle Bozzini: cello

—
Alvin Lucier (1931)
Music On A Long Thin Wire

—
Alvin Lucier (1931)
Group Tapper
Navigations for Strings
Unamuno (for 4 equal voices)
Disappearances

Alvin Lucier

Klankinstallatie en strijkkwartetten
van een cultcomponist
De Amerikaanse componist en ‘geluidsfysicus’ Alvin
Lucier nodigt de luisteraar uit in een fascinerende
wereld waarin akoestische fenomenen als resonantie en
interferentie een hoofdrol spelen. In onvervalste eenvoud
tot de essentie van geluid komen. Zo brengt hij in zijn
Music On A Long Thin Wire een 20 meter lange metalen
draad aan het trillen door twee magnetische polen.
Bozzini Quartet speelt zijn strijkkwartetten en opent je
oren voor het ongehoorde.
– 20 –

KAMERMUZIEK
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THE MASTERS

© Michael Slobodian

11.00 Concertzaal scène
tickets € 17

© Amanda Lucier

THE MASTERS

Z0 24 FEB 2019

Doorlopend Foyer balkon 1
Tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW(36h)

Z0 24 FEB 2019
18.00 Concertzaal scène
tickets € 22

Het Collectief

Daan Vandewalle &
Keiko Shichijo
Greatest Adagios

THE MASTERS

© Gerrit Geerts

Morton Feldman

Het Collectief:
Toon Fret: fluit
Thomas Dieltjens: piano
Tom De Cock: percussie
Peter De Bruyne: visuals

Morton Feldman

Bedrieglijke leegte en gedurfde soberheid
In zijn muziek weet Morton Feldman door de schaarste
aan gebeurtenissen een hypnotiserend effect op te
wekken bij de luisteraar. Tussen stilstand en verstrijken,
raakt het geheim van Feldmans muziek aan het geheim
van de tijd zelf. Zijn muziek is een vorm van schilderen
met klanken. Thema’s worden terloops geïntroduceerd
en vervolgens op allerlei manieren tegen het licht
gehouden, zodat zij telkens van kleur verschieten en een
andere intentie krijgen.
– 22 –

—
Morton Feldman (1926-1987)
For Philip Guston

Daan Vandewalle: piano
Keiko Shichijo: piano
—
Morton Feldman
(1926-1987)
Two Pianos
Palais de Mari

Franz Schubert
Adagio in As uit
Pianosonate
nr. 19, D958

Franz Schubert
(1797-1828)
Adagio In G, D178

Morton Feldman
Three Pieces
for Piano
Last Pieces

Morton Feldman
Piano
Piano Three
Hands

Franz Schubert
Adagio in E, D612
Morton Feldman
Piano Four
Hands

KAMERMUZIEK

KLAVIER
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THE MASTERS

© Rob Bogaerts

ZA 23 FEB 2019
14.00 Concertzaal scène
tickets € 22

PREMIÈRE

Voelstoel Vibrating
Soundscape

Bozzini Quartet /
Edgars Rubenis
Occam Delta XV /
Creatie voor orgel

THE MASTERS

© Alex Vanhee

Eliane Radigue

ZA 23 FEB 2019
20.00 Blindekenskapel
tickets € 17

Eliane Radigue

Akoestische klankverschuivingen
Eliane Radigue staat vooral bekend om haar elektronische
composities waarin zich lange, meditatieve klanktapijten
ontspinnen die de luisteraar in een louterende trance
brengen. Na 40 jaar veranderde ze van koers en besloot
ze zich toe te leggen op instrumentaal werk, omdat ze
met andere muzikanten in dialoog wilde gaan. Eenzelfde
esthetiek blijft wel kenmerkend: opeengestapelde klanken
waarin subtiele manipulaties in timbre, toonhoogte en
geluidssterkte nauwelijks waarneembaar zijn en waarin je
alle besef van tijd kwijtraakt.
– 24 –

Dankzij een uniek ontwerp van
geluidskunstenaar Jürgen De Blonde
en meubelmaker Ward Delbeke (in
opdracht van het Concertgebouw)
kan je ervaren hoe de muziek van
Eliane Radigue klinkt én voelt. Je
kan in deze bijzondere chaise longue
zitten, liggen of hangen en zo de
stoel en de muziek op je favoriete
manier ervaren.
—
Jürgen De Blonde (All Things Sound):
ontwerp
Ward Delbeke (draW): ontwerp
Atelier Motief: stoffering

Edgars Rubenis: orgel
Edgars Rubenis (1983)
“…moves the air moves the ear…”
(wereldpremiere, in opdracht van
Concertgebouw Brugge)
Het nieuwe werk van Edgars Rubenis
past in zijn Master Sonologie aan het
Koninklijk Conservatorium Den Haag.
—
Bozzini Quartet: strijkkwartet
Eliane Radigue (1932)
Occam Delta XV

Met muziek van Eliane Radigue

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK
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TALENT TELT

THE MASTERS

© Vincent Pontet

ZA 23 & ZO 24 FEB 2019
Doorlopend Mezzo 2
tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW(36h)

LAATSTE TICKETS

20.00 Concertzaal scène
Tickets € 26

ZA 23 FEB 2019

Rumiantsev, Poprugin,
Van Veen & Van Veen
SLOW

Ten Holt. Canto ostinato

© Friso Keuris

Eigenzinnige en bijzondere
projecten leiden tot
hypnotiserende en misschien
wel spirituele ervaringen.
Wegdromen op een
hypnotiserende klassieker
van de minimal music
Eindeloos lijken de muzikale
patronen zich te herhalen,
bijna onmerkbaar vinden
de verschuivingen plaats. In
Simeon ten Holts Canto ostinato
wordt tijd de ruimte waarin het
muzikale object gaat zweven.
Vier pianisten zorgen voor een
lumineuze uitvoering.

Tamara Rumiantsev, Slava Poprugin,
Jeroen van Veen & Sandra van Veen:
piano
—
Simeon ten Holt (1923-2012)
Canto ostinato

KLAVIER
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TR ANCE & SPIRITUALIT Y

Music, trance
& spirituality

LAATSTE TICKETS

20.00 Kamermuziekzaal
Tickets € 26

ZA 23 FEB 2019

Ensemble ‘Safa’ van Tariqa
Qadirriyya Boutchichiyya

TR ANCE & SPIRITUALIT Y

Soefi-gezangen

Ensemble ‘Safa’:
Zangers van de Soefi-gemeenschap
Qadirriyya Boutchichiyya: zang

Soefi-meester brengt je
in spirituele trance
De Kamermuziekzaal ontpopt
zich tot een broeihaard van
extatische muziek die aanhangers
van het soefisme, de mystieke
tak van de islam, gebruiken om
toenadering te zoeken tot God.
Met hun hypnotiserende gezangen
brengen de leden van de
Marokkaanse Soefi-gemeenschap
Qadirriyya Boutchichiyya
zichzelf én de luisteraar in een
buitenaardse trance.
– 28 –

‘De rust vinden in een
toeristisch mierennest
is niet evident. Toch
lukt dat aardig in het
Sebrechtspark, langs de
vesten of op mijn favoriete
plek, Hof De Jonghe. Het
ruisen van de bomen en
het geblaat van een paar
schapen laten je meteen een
paar versnellingen trager
schakelen. Maar ssssstt, niet
verder vertellen ...’
— 	Jens Compernolle,
onthaalmedewerker Concertgebouw
en Bruggeling

WERELDMUZIEK
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PREMIÈRE

Z0 24 FEB 2019

14.00 Blindekenskapel
Tickets € 22

Apsara

En attendant
SLOW

© Yves De Bruyckere

TR ANCE & SPIRITUALIT Y

Speakers

Apsara (Tomma Wessel, Ines Rasbach
& Katelijne Lanneau): blokfluittrio
—
Frederic Rzewski (1938)
Spiritus

De lange adem van de
ars subtilior tot nu
Een lange adem, en daarna wordt
het stil. Door zijn eenvoud staat de
blokfluit misschien wel het dichtst
bij het menselijk lichaam. Het trio
Apsara maakt de brug van de
ingenieuze laat-middeleeuwse ars
subtilior naar componisten van
nu, in nauwe verbinding met wat
ons leven geeft. Met onder meer
Spiritus van Frederic Rzewski en
Three van John Cage.

John Cage (1912-1992)
Three
Jasper Vanpaemel (1986)
XYZ (wereldpremière, in opdracht van
Concertgebouw Brugge)
en muziek van onder meer Philippus
de Caserta, Johannes Ciconia &
Bartholomeo da Bologna
KAMERMUZIEK
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Avontuurlijke muzikale
omzwervingen met
elektronische of versterkte
instrumenten.

10.00-20.00 Studio 1 (23 feb)
10.00-18.00 Studio 1 (24 feb)
tickets Gratis met een ticket binnen
SLOW(36h) (anders € 8)

Wave Field Synthesis

Overzicht
Composities

ZA 23 & ZO 24 FEB 2019

Creaties voor 192 speakers

10.00-13.00:

Siavash Akaghli (1983)
Goodbye DNA

SPEAKERS

Miguel Negrao
Subjective referral backwards
in time

Ga onder in de heerlijke
surround van deze
luidsprekerinstallatie
De grand cru van de vertraagde
elektronische muziek, langzaam
voortbewegend in de ruimte.
Met Wave Field Synthesis, een
installatie met 192 luidsprekers,
kan dat tot op de centimeter
nauwkeurig. Trage muzikale
bewegingen omringen je,
sluipen geruisloos voorbij of
staan stil naast je oren.

Stichting The Game of Life &
Studenten Mixed Media LUCA –
School of Arts: uitvoering
—
Met creaties van studenten LUCA –
School of Arts (o.l.v. Esther Venrooy &
Jürgen De Blonde)
—
In samenwerking met LUCA –
School of Arts

13.00-17.00:

Kees Tazelaar (1962)
Lustre

Creatie van studenten
LUCA - School of Arts

Barbara Ellison (1973)
A Net To Catch Contingency

17.00-20.00
(18.00 op zondag):

Kees Tazelaar
Crosstalk A

Erik Nyström
Elemental Chemistry

Ji Youn Kang (1977)
Dong-Nae Gut

Siamak Anvari (1981)
Dôr

Yannis Kyriakides (1969)
Music in a Foreign Language

Sól Ey
2048

Ji Youn Kang
Ma-Dang

Yutaka Makino (1976)
Amorphous

Alo Allik (1973)
Tehishing

Miguel Negrao & Bjarni
Gunnarsson (1980)
Fallacies

Joris Geurts (1958)
Symphonie of Sighs

TALENT TELT
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Joris Geurts
Slow Sense

Siamak Anvari
Sefrhast
– 33 –

SPEAKERS

ZA 23 & ZO 24 FEB 2019

22.00 (23 feb) - 22.00 (24 feb)
Villa Bota of luister live op
106.4 FM (regio Brugge) of
107.9 FM (regio Torhout)
tickets Gratis

ZA 23 & ZO 24 FEB 2019

Zwerm

We’re here. We’re glad you’re there.

SLOW

SPEAKERS

© François Sarhan

Movement

24-uur non-stop slow
radio vanuit Villa Bota
Het elektrische-gitaarkwartet
Zwerm maakt samen met lokale
muzikanten 24 uur non-stop live
radio, volgens het concept van de
Japanse cultradiomaker Hiroshi
Yokoi: geen reclame, dj’s, gepraat
of nieuws. 24 uur rustgevende
ambient, 24 uur trage radio.
Volg het zelf op 106.4 FM (regio
Brugge) of 107.9 FM (regio
Torhout), via de livestreaming op
concertgebouw.be en in Villa Bota.
– 34 –

Zwerm (Toon Callier, Johannes
Westendorp, Bruno Nelissen & Kobe
van Cauwenberghe): elektrische
gitaar
—
In samenwerking met Villa Bota

KAMERMUZIEK

Bij trage dans of verstilde
lichaamsoefeningen wordt
elke beweging uitvergroot
tot een prachtig beeld.

ZA 23 FEB 2019

Slow Walk

11.00 Start vanaf de Ezelspoort, de
Smedenpoort en de Gentpoort
tickets Gratis (Vrij aansluiten voor
korte of lange duur).
Meer info op www.mywalking.be

MOVEMENT

© Anne Van Aerschot

Met Anne Teresa De Keersmaeker,
Rosas & P.A.R.T.S.

Zet de tijd naar je hand
met je eigen lichaam, ook
stappen is pure dans!
Ter gelegenheid van SLOW(36h)
organiseren Rosas en P.A.R.T.S.
een extreem uitgerekte
flashmob. Je stapt aan een
sterk vertraagd tempo vanaf
drie verschillende poorten van
de Brugse stadsring naar de
Markt. Daar kan je deelnemen
aan een workshop My Walking
Is My Dancing geleid door Anne
Teresa De Keersmaeker zelf.

Anne Teresa De Keersmaeker:
workshop
Met Rosas & P.A.R.T.S.
11.00 uur: Slow Walk
15.00 uur: Workshop My Walking Is My
Dancing (vrij toegankelijk)
15.30 uur: Slow Dance

‘Vertraging kan ook een
vorm van verstilling zijn
die uitnodigt om de dingen
met een hernieuwde
aandacht in onszelf op te
nemen. Traag wandelen
verandert onze perceptie
van de omgeving.’
— Anne Teresa De Keersmaeker

—
In samenwerking met Rosas, P.A.R.T.S.
& Cultuurcentrum Brugge

DANS
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HUISARTIEST
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Z0 24 FEB 2019

14.00 Heilige Magdalenakerk
tickets Gratis
Draag gemakkelijke, losse kledij en
schoenen met platte zool

Tai chi in de Magdalenakerk
Janine Gobyn

SLOW

MOVEMENT

© University of Essex via Flickr

Food

In harmonie met jezelf
en je omgeving
Tai chi verhoogt je algemene
levenskwaliteit en geeft je een
diep gevoel van harmonie.
Start vandaag en ontwikkel
– volgens een Chinees
gezegde – de soepelheid
van een kind, de gezondheid
van een houthakker en de
gemoedsrust van een wijsgeer.

Janine Gobyn: docent
—
In samenwerking met
Vormingplus Brugge & YOT

WORKSHOP
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Op zoek naar voeding uit
de traditionele keuken,
met producten uit eigen
regio en productie- en
bereidingswijzen waar de tijd
voor genomen wordt.

Slow Cooking

19.30 Vormingplus regio Brugge
15 feb: oude bewaartechnieken
€ 20 (uitverkocht)
20 feb: de kneepjes van koffie € 10
aanmelden via www.vormingplus-brugge.be
max. 30 deelnemers

De stille dans van thee
Jozefien Muylle

De kracht van koffie,
de smaak van tijd
Twee workshops bij Vormingplus
laten je bijna letterlijk proeven van
tijd. Kok Carl Delaey introduceert
je in de wondere wereld van het
fermenteren, opleggen, pekelen,
inmaken … Marjolein Vermeersch
brengt je de kneepjes van trage
koffie bij. Uiteraard kan er ook
geproefd worden!

Carl Delaey: docent oude
bewaartechnieken
Marjolein Vermeersch: docent
koffieworkshop
—
In samenwerking met
Vormingplus Brugge

© Toby Oxborrow via Flickr

FOOD

© A Healthier Michigan via Flickr

Hoe trager de bereiding, hoe beter de smaak

14.00 & 17.00 Heilige Magdalenakerk
tickets € 20 (uitverkocht)

ZA 23 FEB 2019

Jozefien Muylle: theesommelier

Theeceremonie in
de Magdalenakerk

—
In samenwerking met
Vormingplus Brugge & YOT

Theesommelier Jozefien Muylle
vertaalt de oosterse theeervaring naar het smakenpalet
van de theeliefhebber hier. Je
proeft uit kleine kopjes, net zoals
in Azië, en leert hoe je ten volle
van smaak en aroma’s kunt
genieten. Thee, de zoetste dauw
uit de hemel.

WORKSHOP
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WORKSHOP
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FOOD

VR 15 & WO 20 FEB 2019

Slow food in en rond
het Concertgebouw
Concertgebouwcafé

Concertgebouw Servies

Het Concertgebouwcafé werkt
sowieso met seizoensgebonden
en ecologisch verantwoorde
gerechten. Voor SLOW(36h)
zet het café hier extra op in en
past zijn menukaart aan met
gerechten waar de tijd voor
genomen wordt.

Ook Concertgebouw Serviespartners Bonte B en Patrick
Devos gaan voor de volledige
SLOW(36h)-ervaring. Bij hen
kan je het hele weekend terecht
voor een culinaire SLOW(36h)beleving. Benieuwd naar
gefermenteerde gangen of
traag gegaarde gerechten?
Zij laten je graag genieten van
duurzame lokale producten,
gecombineerd met bijpassende
thee. Slow food to the next level.
Reserveren kan op
www.restaurantbonteb.be
en www.patrickdevos.be

© Matthias Desmet

FOOD

Reserveren kan op
050 47 69 81
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SLOW

Reading
Snuister zonder op de tijd te letten
in onze eigen slow bibliotheek in
de Expobox (Inkomhal). Samen
met Boekhandel De Reyghere
verzamelden we een mooie selectie
kleinoodjes van papier rond
vertraging en verstilling.

STILTE
WERKT

Soundcast, de jonge
reportersploeg van het
Concertgebouw
Breng zeker ook een bezoekje aan de reportagetafel van
Soundcast in de Inkomhal. De jongerengroep van het
Concertgebouw verslaat het hele festival, 36 uur lang, met
interviews, foto’s, films, gesprekken, recensies …

Volg het allemaal live op Facebook, Instagram en
op de Soundcast-blog op concertgebouw.be

WAERBEKE
www.waerbeke.be

Festivaloverzicht
VRIJDAG 22.02
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Prelude: Joke Hermsen

10.00

10.30

Concertzaal scène

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

Goeyvaerts Trio

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

Het Collectief

20.00

20.30

21.00

Rumiantsev, Poprugin, Van Veen & Van Veen

Kamermuziekzaal

Soefi-gezangen

Brugse binnenstad

Slow Walk
De stille dans
van thee

Heilige Magdalenakerk

G.A.M.E.

De stille dans
van thee

Slow Cinema (20.00-zonsopgang)

Blindekenskapel

Bozzini Quartet

Villa Bota

Zwerm

Atrium, Concertzaal &
Studio 1

Videokunst en installaties

Expobox

Slow reading

ZONDAG 24.02

10.00

10.30

Concertzaal scène
Kamermuziekzaal

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

Bozzini Quartet
Pieter Wispelwey
& Joke Hermsen

Pieter Wispelwey &
Maarten Van Dyck

Pieter Wispelwey
& Edel Maex

Tai chi

Blindekenskapel

Apsara
Zwerm

Atrium, Concertzaal &
Studio 1

Videokunst en installaties

Expobox

Slow reading

18.30

19.00

19.30

Daan Vandewalle & Keiko Shichijo

Heilige Magdalenakerk

Villa Bota

18.00

Pieter Wispelwey
& Barbara Raes

G.A.M.E.

Pieter Wispelwey
& Gerard Bodifee

Pieter Wispelwey
& Bert Broeckaert

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

Locaties

De ticketprijzen staan bij
elk event vermeld

Concertgebouw Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

Slow weekendpas: € 75

Kortingen
Senioren (65+): -10%
Jongeren (-26): -50%
Groepen (vanaf 15 pers.): -15%
concertgebouw.be
+ 32 70 22 12 12 (ma-vr, 14-17 uur)

Concertgebouwbalie
’t Zand 34, Brugge
wo-za: 14-18 uur
zo: 10-14.00 uur
En telkens vanaf een uur
voor de voorstelling.

Blindekenskapel
Kreupelenstraat 8,
8000 Brugge
Heilige Magdalenakerk
Stalijzerstraat 19,
8000 Brugge
De evenementen in de Heilige
Magdalenakerk organiseert
het Concertgebouw in
samenwerking met YOT
Vormingplus regio Brugge
Sint-Pieterskerklaan 5,
8000 Brugge
Villa Bota
Park 8, 8000 Brugge

In&Uit Brugge
Toeristische en culturele
infobalie
’t Zand 34, Brugge
ma-za: 10-17 uur
zo: 10-14 uur

Foto-installatie
In 2018 reisden 270 mensen
met Archipel naar Japan.
Kijk op Foyer balkon 2
door hun ogen mee naar
de door eeuwen heen
langzaam ingewortelde
Japanse cultuur.

De vermelde ticketprijzen zijn
exclusief boekingskosten.
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concertgebouw.be/slow
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge - Beeld © Dries Segers

Info & tickets

SLOW

inspiration
visuals
music
speakers
movement
food
reading

