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19.15 Inleiding door Rudy Tambuyser

10.00 Kamermuziekzaal

QUATUOR MP4
11.30 Kamermuziekzaal

ENACCORD
STRIJKKWARTET

Concertzaal scène

NAOKO YOSHINO
& YUKO KAKUTA

26.10.2014

14.00 Kamermuziekzaal

QUATUOR VARÈSE
& DAVID COHEN

—

CONCERT I
Concertzaal scène

CONCERT II
Kamermuziekzaal

Yuko Kakuta: sopraan
Naoko Yoshino: harp

Het Collectief
Julien Hervé: klarinet
Wibert Aerts: viool
Martijn Vink: cello
Thomas Dieltjens: piano

—

HET COLLECTIEF
15.30 Kamermuziekzaal

QUATUOR ZERKALO
17.30 Kamermuziekzaal

QUATUOR MP4,
ENACCORD
STRIJKKWARTET,
QUATUOR VARÈSE,
QUATUOR ZERKALO
& NICOLAS HOURT

Tentoonstelling George De Decker
vr 24.10.14 – zo 09.11.14
Schilderijen geïnspireerd op muziek
van Toshio Hosokawa
zie p. 22

Deze concerten maken deel uit van
het MuzeMuseprogramma rond Hosokawa.
www.muzemuse.eu

Toshio Hosokawa (1955)
Three Japanese Folk Songs
(voor sopraan en harp) (2014)
- Kuroda-bushi		
- Nanbu-Ushioi-Uta
- Lullaby of Itsuki
Toshio Hosokawa
Gesine (voor harp) (2009)		
Toshio Hosokawa
Drei Engel-Lieder (voor sopraan en harp)
(2014)
(Belgische première, in opdracht
van Concertgebouw Brugge)
- Gebet
- Gruss von Angelus
- Weltflucht
— pauze —

Europese Unie - Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

DOMEIN
TOSHIO
HOSOKAWA

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

KAMER
MUZIEK

VOCAAL

CREATIEOPDRACHT
CONCERTGEBOUW

—
Toshio Hosokawa (1955)
Stunden-Blumen (2008)
Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps (1941)
- Liturgie de cristal
- Vocalise, pour l'Ange qui annonce
la fin du temps
- Abîme des oiseaux
- Intermède
- Louange à l'éternité de Jésus
- Danse de la fureur, pour les sept trompettes
- Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui
annonce la fin du temps
- Louange à l'immortalité de Jésus.
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Hosokawa's wortels
Een programma dat voor een keer niet in
twee concerthelften, maar in twee heuse
concerten uiteen valt: dat is nogal wat.
Maar inderdaad: zo specifiek van bezetting,
toedracht en samenhang zijn de twee
programmadelen van vanavond, dat ze zich
niet als twee aparte entiteiten laten aanvoelen
en presenteren. Enerzijds komen een harp
en een sopraan aan het woord – ook voor de
harp is dat vrij letterlijk te nemen. Anderzijds
zijn er het Quatuor pour la fin du temps van
Olivier Messiaen – haast een genre en een stijl
op zich – en een werk dat de grote Fransman
en zijn vroegste, misschien wel bekendste
meesterwerk eert.
Er is natuurlijk een goede reden om u deze
beide miniprogramma’s samen aan te
bieden. Die reden heet Toshio Hosokawa
(Hiroshima, 1955), de Japanse componist
aan wie het driedaagse Domein is gewijd
dat door dit concert wordt aangesneden.
Want al valt er over hem heel wat meer – en
meer genuanceerds – te vertellen, toch zijn
de Japanse herkomst en de Franse muzikale
invloedssfeer de meest in het oog springende,
zij het anekdotische krachtlijnen van zijn
parcours tot nog toe.
Het vruchtbare artistieke spanningsveld
tussen Japan en Frankrijk mag dan op het
eerste gezicht enigszins merkwaardig lijken,
het is inmiddels zo oud en consequent dat er
haast wel een soort diepe, wederzijdse, etnoculturele gevoeligheid tussen beide, nochtans
vrij doortastend gescheiden landen moet
bestaan. Denk aan de enorme populariteit
die het oriëntalisme en in het bijzonder de
Japanse prentkunst genoot in het Parijs van
het einde van de 19e eeuw. Het delicate
coloriet en de transparante compositie
in afgelijnde vlakken hebben de vroege
modernen sterk beïnvloed. Of omgekeerd:
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denk, iets nabijer en allicht ook relevanter
als we het over Hosokawa hebben, aan Toru
Takemitsu, die destijds in de leer kwam bij
Messiaen en op die manier een verregaande
toenadering in gang zette tussen het Japanse
en het Europese muziekleven.
De samenstelling van het programma van
vanavond lijkt al deze aspecten te willen
aanroeren, zij het fijntjes, niet te zwaar
aangezet, zoals het een belangrijk deel
van de Japanse traditie past.
Naoko Yoshino & Yuko Kakuta
Het meest opvallend is zeker de Belgische
première van Drei Engel-Lieder voor sopraan
en harp, waartoe Concertgebouw Brugge aan
Hosokawa de opdracht heeft gegeven. Zoals
de titel aangeeft, betreft het een cyclus van
drie liederen. De Engel verwijst naar Angel,
de muurschildering van Luc Tuymans in
dit huis, waarbij Hosokawa de muziek als
contrapunt heeft bedacht.
De bezetting met de harp verwijst allicht naar
de harp in Tuymans’ fresco, maar sluit ook
perfect aan bij Hosokawa’s al veel vroeger
beleden interesse in dit archetypische
instrument. Eind jaren 70 en begin jaren 80
ondernam hij op aansturen van zijn leraar
en mentor Klaus Huber een uitgebreide
muzikale studie van zijn eigen culturele roots.
Neben dem Fluss (1982) voor harp solo is
bijvoorbeeld makkelijk in die zoektocht te
kaderen. Maar ze bleef Hosokawa’s inspiratie
in zijn verdere carrière doordesemen.
De harp als traditionele klankkleur en de
interesse voor het zetten van Japanse
volksliederen hebben in Hosokawa’s oeuvre
een zeker chronisch karakter. Onlangs nog
bracht hij beide krachtlijnen samen in Three

Japanese Folk Songs voor sopraan en harp,
zoals u ze vanavond hoort. Ze werden pas aan
het begin van afgelopen zomer gecreëerd
– al zijn het eerste lied (Kuroda-bushi, dat
letterlijk Lied van Kuroda betekent, maar
met een woordspeling naar de samoeraicultuur verwijst) en het derde (Itsuki no
Komori Uta oftewel Itsuki Wiegelied) nieuwe
arrangementen van oudere zettingen voor
respectievelijk stem en gitaar, stem en fluit,
en harp solo. Het tweede lied van het drieluik
is een nieuwe zetting van Nanbu Ushioi Uta,
een bekend veehoederslied uit de NoordJapanse bergstreek.
Gesine voor harp solo, ten slotte, was een plicht
werk voor de befaamde muziekwedstrijd van de
Duitse omroep ARD in München, editie 2009.
Het Collectief
Quatuor pour la fin du temps voor klarinet,
viool, cello en piano van Messiaen hoeft hier
nauwelijks voorgesteld te worden. Het is een
van de fetisjwerken uit het Franse, midden20e-eeuwse modernisme. Messiaen schreef
het in 1941, in een Pools kamp waar hij
krijgsgevangen werd gehouden tijdens WO II
– een omstandigheid die de luisterervaring
bij dit zo al hyper-retorische en emotioneel
meeslepende werk nog danig versterkt.
Geïnspireerd door enerzijds het Boek der
Openbaring, anderzijds de vogelzang die
nog heel zijn leven belangrijk melodisch en
ritmisch materiaal zou opleveren, schetst
Messiaen – zeer vroom katholiek en amateurornitholoog – het einde der tijden in acht
tableaus.
Hosokawa vatte in 2008 zijn Toki no Hana (in
het Duits, de taal waarin het oorspronkelijk zijn
titel kreeg: Stunden-Blumen) zeer expliciet op
als eerbetoon aan Messiaen én als spiegelstuk

voor Quatuor pour la fin du temps. Niet alleen
is het voor dezelfde, zeldzame bezetting
geschreven. Ook zei hij zelf er eerder het
begin – of beter nog: de oorsprong – dan
het einde van de tijd mee te willen evoceren.
Al lijkt het nadrukkelijk efemere karakter
van de muziek dat einde al meteen in zich
te dragen.
Stunden-Blumen vormt een vierdelige cyclus
met de strijkkwartetten Silent Flowers en
Blossoming, en het koorwerk Die Lotosblume.
Zoals de titels suggereren, zijn ze geïnspireerd
door de ikebana, de Japanse bloemsierkunst.
Het beeld van de bloem past de muziek
van Hosokawa bijzonder goed: breekbaar,
met een groot esthetisch potentieel, zich
schijnbaar bewust van tijdelijk- en eindigheid,
vaak roerloos wachtend op een einde dat
hoe dan ook al intrinsiek deel uitmaakte van
het begin.
De titel Stunden-Blumen is ontleend aan
een verhaal van Michael Ende (Momo und
die Stundenblumen). Een ietwat grappige
omstandigheid, als men weet dat behalve
het Festival van Lucerne ook pianiste
Momo Kodama opdrachtgeefster van het
werk was. Zij is overigens een zeer toegewijde
vertolkster van het werk van Messiaen
– ze heeft onder meer een van de zeldzame
integrale opnames van de Catalogue
d’Oiseaux op haar naam. En zo is het
spiegelbeeld compleet, de cirkel rond.
Rudy Tambuyser
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The Angel Series
Toen Luc Tuymans in 2012 de prachtige
muurschildering Angel aanbracht in
een zijgang van de hoogste foyer in het
Concertgebouw, ontstond meteen ook een
nieuwe ruimte. De relatief nauwe maar hoge
zijgang, in drie niveaus, werd door architect
Paul Robbrecht al liefkozend de ‘kathedraal in
het Concertgebouw’ genoemd. De galmende
akoestiek en de aparte lichtinval zorgen
samen met het werk van Tuymans voor een
bijzondere atmosfeer. Het Concertgebouw
doopt deze ruimte dan ook vanaf nu om
tot de Angel Room. Geïnspireerd door
Morton Feldmans Rothko Chapel, bouwt
het Concertgebouw aan een reeks
composities speciaal geschreven voor
deze Angel Room. Deze intieme werken voor
solo, duo of trio laten zich inspireren door
de context waarvoor ze tot stand komen.
Toshio Hosokawa bijt ter gelegenheid van
zijn Domein de spits af. Hij componeerde
Drei Engel-Lieder voor sopraan en harp
en refereert rechtstreeks aan de elementen
op het schilderij van Luc Tuymans.
Hosokawa: ‘Ik heb het schilderij slechts op
foto gezien, maar vind het zeer mooi. Het is
een schilderij van een engel, en ik heb zelf
ook al met die thematiek gewerkt. Voor dit
werk heb ik drie engel-liederen gemaakt voor
sopraan en harp. Ik moet hieraan toevoegen
dat ik ook hou van de schilderijen van Paul
Klee, die vaak engelen schilderde. Een engel
leeft tussen de mens en een andere wereld,
en dat is voor mij heel belangrijk. Ik wil mijn
muziek een soort sjamanistische betekenis
geven; de zangeres en harpist(e) moeten de
rol van sjamaan vervullen die deze wereld
met een andere wereld verbindt. Met andere
woorden, natuurkrachten zoals leven en dood,
hier en in een hemel, kunnen door muziek met
elkaar verbonden worden. Het sjamanistische
is dus erg belangrijk, en voor mij is de engel
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een sjamaan. We horen de engel zingen in
deze compositie.
Ik heb voor het werk twee verschillende
Duitse dichters gekozen. De ene is Else
Lasker-Schüler, een joodse dichteres, en de
andere is Gershom Scholem. Scholem had het
werk Angelus Novus van Paul Klee in zijn bezit
en heeft er heel interessante gedichten rond
geschreven. Voor het eerste en derde lied
gebruik ik gedichten van Lasker-Schüler, het
tweede is op tekst van Scholem. Door middel
van de muziek en deze woorden toont de
engel ons een andere wereld.’
(uit een interview met Klaas Coulembier, integraal
te lezen in het magazine sept. – dec. 2014 van
het Concertgebouw)

Angel van Luc Tuymans © David Samyn
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Zaterdag 25.10.2014

Belgische
première

Uitvoerders en programma
Als een van de meest gerenommeerde
harpisten concerteert Naoko Yoshino (JP)
met internationale toporkesten als de
Berliner Philharmoniker, Leipzig Gewandhaus
Orchestra, Philharmonia Orchestra en
NHK Symphony Orchestra. Ze deelde
het podium met grootmeesters als Yehudi
Menuhin, Wolfgang Sawallisch, Zubin Mehta,
Giuseppe Sinopoli en Nikolaus Harnoncourt.
Als voorvechter van nieuw repertoire voor
harp voerde ze premières uit van werk van
Toru Takemitsu, Toshio Hosokawa en Yuji
Takahashi. Haar opnames verschenen bij
Sony Classical, Virgin Classics, Philips Classics
en Teldec.
Yuko Kakuta (JP) studeerde zang in zowel
Japan, Osaka en Kyoto, als aan de universiteit
van Berlijn. Na haar debuut op het festival
van Aix-en-Provence zong ze in de Staatsoper
Hannover en de opera in Stuttgart. Op haar
palmares prijken rollen als de sopraansolo
in Lachenmanns opera Das Mädchen mit den
Schwefelhölzchen en in diens Got Lost,
in De Koningin van de nacht en de solo
in Mahlers 4e Symfonie. Dit seizoen zingt
ze de rollen van Musetta (La Bohème),
Najade (Ariadne auf Naxos), Jano (Jenufa)
en Rosina en Despina (Così fan tutte).

Het Collectief (BE) is een kamermuziek
ensemble dat in 1998 in Brussel werd
opgericht. Door consequent met een vaste
kern van vijf muzikanten te werken, bouwde
de groep een eigen sound op, gekenmerkt
door een heterogene mix van blazers, strijkers
en piano. In zijn repertoire keert Het Collectief
terug naar de roots van het modernisme:
de Tweede Weense School. Vanuit deze
solide basis worden zowel de grote
20e-eeuwse composities als de allernieuwste
experimentele stromingen verkend.
Naast veel concerten in België brengt
Het Collectief ook regelmatig producties
in het buitenland.

WDR SINFONIEORCHESTER KÖLN
& ARDITTI QUARTET
Hosokawa en de kleuren van het orkest
20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Rudy Tambuyser
—
WDR Sinfonieorchester Köln: orkest
Peter Rundel: dirigent
Nicola Jürgensen: klarinet
Arditti Quartet:
Irvine Arditti: viool
Ashot Sarkissjan: viool
Ralf Ehlers: altviool
Lucas Fels: cello
—
Hans Abrahamsen (1952)
Ten Sinfonias (2010, Belgische première)
Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)
Toshio Hosokawa (1955)
Fluss
Ich wollt', ich wäre ein Fluss und Du das Meer
(2014, compositieopdracht van WDR, Casa da
Música Porto en Eurasia International Music
Festival Jekaterinburg, Belgische première)
— pauze —

ORKESTRAAL

Claude Debussy
Première rhapsodie (1911)
Igor Stravinsky (1882-1971)
Agon (1953-1957)

9

10

Hosokawa en de kleuren van het orkest
Vanavond krijgt een nieuw werk van de
Japanse componist Toshio Hosokawa (1955)
het gezelschap van enkele betekenisvolle
orkestwerken uit het historische modernisme
én uit de hedendaagse praktijk. ‘Gezelschap’
betekent in de muziek nu eens harmonie, dan
weer contrapunt, maar altijd ook ‘constructief
weerwerk’.
Toshio Hosokawa koppelt een opleiding in
de beste naoorlogse avant-gardetraditie
(Huber, Ferneyhough) aan een smaak die
enerzijds die avant-gardistische geest
ademt (Nono, Lachenmann) en anderzijds
de historische continuïteit viert (Bach,
Mozart, Beethoven, Schubert, maar ook
Debussy en Messiaen). De kersenbloesem
op de taart is zijn voorliefde voor de oude
muziektraditie van Japan, waarvan niet alleen
de melodieën of instrumenten, maar ook de
esthetische idealen en inzichten zijn werken
doordesemen. Van Hosokawa horen we
vanavond de Belgische première van Fluss
(Ich wollt’ ich wäre ein Fluss und Du das Meer),
voor strijkkwartet en orkest. Omdat het een
première betreft en laten we de componist
zelf aan het woord:
‘In het taoïsme vloeit de rivier Chi (de energie
die aan de oorsprong van het heelal ligt) op
de bodem van de aarde. De wijzigingen in zijn
stroom genereren het universum. De stromen
overlappen en vormen Yin en Yang, en hun
interactie geeft het leven. Twee tegengestelde
principes – je kunt er een afspiegeling van het
mannelijke en het vrouwelijke in zien – bestaan
en creëren dus samen in plaats van elkaar te
vernietigen.
Ik wil het idee vatten dat muziek Chi is (een
rivier van klank) en muziek schrijven volgens
het principe van Yin en Yang. Niet zomaar
rond een structuur van westerse muziek

anekdotisch klankmateriaal schikken, maar
echt componeren door te luisteren naar de
Chi in de onderstroom van de wereld en wat
ik hoor te interpreteren in de kosmologie van
Yin en Yang.
Dit werk, Fluss, dat ontstond door te luisteren
naar niet meer dan één toon (Es), expandeert
gradueel het licht en de schaduw van deze
éne klank. De Es splitst zich in Es en D, en
stukje bij beetje wordt het interval groter
– maar het blijft intrinsiek deel van de Es
van het begin.
Het strijkkwartet representeert de mens en
het orkest de natuur en het universum die
de mens omringen. De Yin en Yang-kosmos
zoals geconcipieerd door het kwartet, wordt
gereflecteerd in het orkest; vele stromen
ontmoeten elkaar en interageren, zodat ze de
stromingen waarvan ze het gevolg zijn, mee
helpen veranderen.
De ondertitel, Ich wollt’ ich wäre ein Fluss und
Du das Meer (ik wou dat ik een rivier was en jij
de zee), ontstond toen ik componeerde terwijl
ik me mijn eigen bestaan voorstelde als klank,
opgaand in iets groters.
Ik was geïnspireerd door het Arditti Quartet,
vol van buitengewoon sterk Chi, en draag dit
werk eraan op ter ere van zijn 40e verjaardag.
Small river in a distance, een vroeger werk,
heeft voor Fluss model gestaan.’
Dat Hosokawa zijn nieuw werk sterk op een
vroeger werk heeft gebaseerd, illustreert
een praktijk die van meet af aan tot het
componistenvak heeft behoord. Zo vinden
we in werken van Bach muziek die soms al
decennia eerder door hem op papier was
gezet. Recenter is het oeuvre van Pierre
Boulez één groot work in progress. Het is in
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die context dat de demarche van de Deen
Hans Abrahamsen (1952) moet worden
gezien, om zijn 10 Preludes voor strijkkwartet
uit 1973 te herzien in 2010 – ze als het ware
te overschilderen tot een orkestwerk dat
hij Ten Sinfonias heeft genoemd. De naam
verraadt een affiniteit met barokmuziek, die
haar rol speelt in de instrumentale opzet.
De koper- en slagwerkpartijen worden op
historische instrumenten gespeeld én ook op
een ‘oude’ manier aangewend – de pauken
spelen bijvoorbeeld alleen de harmonische
basisbouwstenen, de zogenaamde tonica
en dominant. Het hout en de strijkers zijn
moderne instrumenten, maar worden
wel gebruikt op een manier die naar de
barok knipoogt, met in het hout alleen
hobo’s en fagotten. De strijkers spelen het
oorspronkelijke kwartet, enigszins zwaarder
gestoffeerd door de contrabassen. De andere
instrumenten dubbelen bestaande partijen,
de natuurkoperblazers doen wat ze in hun
fundamentele beperktheid kunnen.
Structureel vormen de Ten Sinfonias een
tocht van nogal complexe atonaliteit naar
het allereenvoudigste do groot – een proces
van verstrakking, waarin als het ware elk
instrument stilaan ontdekt welke constructieve
rol het ten overstaan van de anderen en
van het geheel kan spelen.
Abrahamsen noemt als favorieten
componisten die hun vroeger werk blijven
onderzoeken en bevragen rond nog
niet geëxploreerde mogelijkheden. De
voornaamste is voor hem Igor Stravinsky
(1882-1971), door velen als de grootste
componist van de 20e eeuw beschouwd,
wiens ‘ballet blanc’ Agon we vanavond
horen. Het is een laat werk uit 1957, voor
de compagnie van George Balanchine. Het
vormt de ultieme stap in de abstrahering

van het balletprincipe: er is geen plot, alleen
‘de gelegenheid om te dansen’ en zeer
summiere choreografische aanwijzingen.
Stravinsky, enkele decennia voordien
nochtans verguisd door Adorno en andere
Schönberg-bewonderaars, waagt er zich
aan een voorzichtige verwerking van de
twaalftoonstechniek. De grote les van dit
werk: het is niet de aangewende techniek die
een stuk maakt, het is het creatieve vermogen
waardoor hij gedragen wordt. Jazeker:
de inventiviteit draagt de techniek, niet
omgekeerd.
Als een soort van eerbetoon aan een founding
father horen we vanavond ook werk van
Claude Debussy (1862-1918). Zijn iconische
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) – net
als een doek van Manet op het gelijknamige
gedicht van symbolist Mallarmé gebaseerd
en als dusdanig een soort compendium
van de vernieuwende kracht die destijds
van artistiek Parijs uitging – is niet alleen
de namiddag van een faun, maar ook de
dageraad van het modernisme. Het was
Pierre Boulez die erop wees dat L’après-midi
d’un faune welbeschouwd anticipeert op de
hele psychologie van de indrukwekkende
modernistische beweging die na hem zou
volgen.
Debussy’s Première rhapsodie uit 1911
is enigszins prozaïscher dan de Prélude:
het is een werk voor concertante klarinet,
geschreven voor de examens aan het
Conservatoire de Paris. Het past evenwel
erg goed in dit programma, gezien de
concertante rol van het kwartet in Hosokawa’s
werk en de virtuoze schrijfwijze voor de
orkestsolisten in Stravinsky’s ballet.
Rudy Tambuyser
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Het WDR Sinfonieorchester Köln (DE)
werd in 1947 opgericht als orkest van de
Nordwestdeutsche Rundfunk en is vandaag
onderdeel van de Westdeutscher Rundfunk
Köln. Het orkest werd geleid door onder
andere Christoph von Dohnányi, Zdenek
Macal, Hiroshi Wakasugi, Gary Bertini,
Hans Vonk en Semyon Bychkov en door
gastdirigenten als Claudio Abbado,
Karl Böhm, Fritz Busch, Herbert von Karajan,
Erich Kleiber, Otto Klemperer, Lorin Maazel,
André Previn, Zubin Mehta en Sir Georg Solti.
Hun stilistische veelzijdigheid bracht hen
op concertpodia wereldwijd. Naast het
klassieke en romantische repertoire wordt
het orkest geroemd om haar vertolkingen
van 20e-eeuwse werken, vele opdracht
werken, zoals van Luciano Berio, Hans
Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof
Penderecki, Igor Stravinsky, Karlheinz
Stockhausen and Bernd Alois Zimmermann.
Een doorgronde benadering van complexe
partituren van verschillende stijlen en een
bijzondere dramaturgische creativiteit maken
Peter Rundel (DE) tot een van de meest
gevraagde dirigenten van verschillende grote
Europese orkesten. Zo wordt hij regelmatig
uitgenodigd door de internationale
toporkesten. Hij dirigeerde operaproducties
voor de Bayerische Staatsoper, Wiener
Festwochen, Deutsche Oper Berlin en
Bregenzer Festspiele. Zijn operawerk omvat
zowel traditioneel repertoire als nieuwe
creaties. In de wereld van de hedendaagse
muziek werkte hij veelvuldig samen met
Ensemble Recherche, Ensemble Resonanz,
Asko / Schönberg en Klangforum Wien.
Daarnaast is hij ook regelmatig te gast bij
Ensemble intercontemporain en musikFabrik.
Peter Rundel kreeg verschillende prijzen voor
zijn opnames van 20e-eeuwse muziek.

WDR Sinfonieorchester Köln
Het Arditti Quartet (GB) geniet een
wereldwijde reputatie dankzij hun
geïnspireerde en technisch verfijnde
interpretaties van hedendaagse en begin20e-eeuwse muziek. Honderden kwartetten
en andere werken voor kamermuziek zijn
al voor het kwartet geschreven sinds de
oprichting van het kwartet door eerste
violist Irvine Arditti in 1974. Deze werken
hebben permanent hun stempel gedrukt
op het 20e-eeuwse repertoire en het Arditti
Quartet tegelijkertijd een onvergetelijke
plaats in de muziekgeschiedenis gegeven.
Wereldpremières van stukken van
componisten als Ades, Andriessen, Aperghis,
Bertrand, Birtwistle, Britten, Cage, Carter,
Denisov, Dillon, Dufourt, Dusapin, Fedele,
Ferneyhough, Francesconi, Gubaidulina,
Guerrero, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtag,
Lachenmann, Ligeti, Maderna, Nancarrow,
Reynolds, Rihm, Scelsi, Sciarrino, Stockhausen
en Xenakis en vele anderen laten zien dat
het Arditti Quartet over een breed repertoire
beschikt. In totaal heeft het kwartet reeds
meer dan 160 cd's uitgegeven op het Franse
label Naive Montaigne.
Klarinettiste Nicola Jürgensen (DE) studeerde
bij Hans Deinzer en Sabine Meyer. Sinds 2001
combineert ze de solopartij van het WDR
Sinfonieorchester Köln met een solocarrière.
Zo deelde ze het podium met onder
andere de Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen, het Beethovenorchester Bonn, het
Rundfunkorchester Berlin, de Hamburger
Symphonikern, den Orchestern der
Staatstheater Braunschweig. Ook als
kamermuzikante is Jürgensen zeer actief.

eerste viool
Viatcheslav Chestiglazov
Susanne Richard
Christine Ojstersek
Faik Aliyev
Hans-Reinhard Biere
Andreea Florescu
Pierre Marquet
Emilia Mohr
Ioana Ratiu
Mischa Salevic
Cristian-Paul Suvaiala
Jerzy Szopinski
Liya Yakupova
Alwina Kempf
tweede viool
Barennie Moon
Carola Nasdala
Maria Aya Ashley
Lucas Barr
Adrian Bleyer
Pierre-Alain Chamot
Weronika Godlewska
Ea Jin Hwang
Jürgen Kachel
Ute Klemm
Johannes Oppelcz
Johanne Stadelmann
altviool
Junichiro Murakami
Katja Püschel
Sophie Pas
Laura Rayen Escanilla
Christian Fischer
Eva Maria Gambino
Magdalena Härtl
Stephanie Madiniotis
Mircea Mocanita
Klaus Nieschlag

cello
Johannes Wohlmacher
Simon Deffner
Susanne Eychmüller
Anne-Sophie Basset
Sebastian Engelhardt
Gudula Finkentey-Chamot
Juliana Przybyl
Leonhard Straumer
contrabas
Razvan Popescu
Michael Peus
Axel Ruge
Michael Geismann
Stefan Rauh
Jörg Schade
fluit
Jozef Hamernik
Martin Becker
Katja Schulte-Bunert
hobo
Manuel Bilz
Bernd Holz
Dirk Kammerer
klarinet
Thorsten Johanns
Uwe Lörch
Andreas Langenbuch
fagot
Henrik Rabien
Hubert Betz
Stephan Krings
hoorn
Paul van Zelm
Andrew Joy
Hubert Stähle
Martin Gericks
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trompet
Max Westermann
Friedrich Steinle
Daniel Grieshammer
Peter Roth
trombone
Aaron Außenhofer-Stilz
Frederik Deitz
Michael Junghans
harp
Andreas Mildner
Johanna Welsch
pauken
Werner Kühn
percussie
Johannes Steinbauer
Johannes Wippermann
Frank Lorenz
Simon Bernstein
piano
Ulrich Zippelius
mandoline
Christian Kiefer
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‘Mijn belangrijkste
inspiratie is de natuur
en de ervaring die
ze mij geeft. In onze
(Japanse) cultuur zijn
we altijd op zoek naar
de natuur in al haar
vormen en naar de
relatie die ze heeft met
de mens – de harmonie
die zij samen creëren.
Mijn muziek komt
voort uit die traditie.’
Toshio Hosokawa

— Toshio Hosokawa
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Zondag 26.10.2014
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Uitvoerders en programma
STRIJKKWARTETHAPPENING
Hosokawa & Schubert

10.00
QUATUOR MP4

14.00
QUATUOR VARÈSE & DAVID COHEN

Kamermuziekzaal

Claire Bourdet: viool
Margaret Hermant: viool
Pierre Heneaux: altviool
Merryl Havard: cello

François Galichet: viool
Jean-Louis Constant: viool
Sylvain Séailles: altviool
Thomas Ravez: cello

—
Franz Schubert (1797-1828)
Strijkkwartet nr. 13 in a, opus 29,
D804 ‘Rosamunde’ (1824)
- Allegro ma non troppo
- Andante
- Menuetto: Allegretto – Trio
- Allegro moderato

in samenwerking met
Chamber Music for Europe
KAMER
MUZIEK

David Cohen: cello
—
Franz Schubert
Strijkkwintet in c, opus 163, D956 (1828)
- Allegro ma non troppo
- Adagio
- Scherzo. Presto – Trio: Andante sostenuto
- Allegretto

Toshio Hosokawa (1955)
Silent Flowers (1998)

Toshio Hosokawa
Landscape I (1992)

11.30
ENACCORD STRIJKKWARTET

15.30
QUATUOR ZERKALO

Ilka van der Plas: viool
Helena Druwé: viool
Rosalinde Kluck: altviool
Mette Seidel: cello

Paul Serri: viool
Joris Decolvenaer: viool
Victor Guaita Igual: altviool
Aubin Denimal: cello

—

—

Franz Schubert
Strijkkwartet nr. 14 in d, D810
‘Der Tod und das Mädchen‘ (1824)
- Allegro
- Andante con moto
- Scherzo: Allegro molto
- Presto

Franz Schubert
Strijkkwartet nr. 15 in G,
opus 161, D887 (1826)
- Allegro molto moderato
- Andante un poco moto
- Scherzo: Allegro vivace – Trio: Allegretto
- Allegro assai

Toshio Hosokawa
Blossoming (2007)

Toshio Hosokawa
Kalligraphie (2007/2009)

17.30
QUATUOR MP4, ENACCORD
STRIJKKWARTET, QUATUOR VARÈSE,
QUATUOR ZERKALO & NICOLAS HOURT
Nicolas Hourt: Tibetaanse klankschaal
—
Johannes Bernardus Van Bree (1801-1857)
Allegro voor 4 strijkkwartetten in d,
H246 (1845)
Sir John Tavener (1944-2013)
Towards Silence (2007) voor 4 strijkkwartetten
en grote Tibetaanse klankschaal

Deze concerten worden opgenomen door
Klara en uitgezonden op 03.12.2014 om 20 uur
tijdens Klara Live. Bedankt voor het vermijden
van storende geluiden, ook tussen de delen.
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Hosokawa & Schubert
Toshio Hosokawa (1955) is ook als componist
een overtuigde Japanner. Middels het
gebruik van oude instrumenten, melodieën
en teksten, maar ook van andere traditionele
elementen van zijn land (van bloemsierkunst
over samoeraicultuur tot de filosofisch
getinte benadering van zijn en leven) in
zijn muziek, heeft hij een even origineel als
overtuigend evenwicht bewerkstelligd tussen
de wereld waar hij vandaan komt en de
wereld waar hij als jonge aspirant-componist
in toegetreden is: die van de westerse
avant-garde. Zijn leermeesters waren Klaus
Huber en Brian Ferneyhough. Luigi Nono en
Helmut Lachenmann genieten zijn blijvende
bewondering.
Anderzijds: wie in Duitsland studeert, ademt
ook daar de traditie in, en daartoe behoren
zonder de minste twijfel het strijkkwartet,
koninginnengenre van de westerse
kamermuziek, en Franz Schubert, een van de
meest natuurlijke genieën die het avondland
heeft voortgebracht én een van de blijvende
meesters van het strijkkwartet.
Hosokawa noemt van de Europese traditie
Schubert onder zijn favoriete componisten,
en is allicht verguld met de opzet van de
strijkkwartethappening van vandaag: in
vier miniconcerten spelen evenveel jonge
strijkkwartetten een laat kwartet (in één geval
het kwintet, met extra cello) van Schubert en
een van Hosokawa tegen elkaar uit. Of op
elkaar in, dat ligt eraan. Om ten slotte, als
apotheose, in een merkwaardig metakwartet
op te gaan: het Allegro H246 van de
Nederlandse romanticus Johannes Van Bree
(1801-1857) en Towards Silence van John
Tavener (1944-2013) zijn immers voor een
strijkkwartettenkwartet geschreven.
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Bloemen als inspiratie
Twee van de vier kwartetten van Hosokawa
die we vandaag horen (Silent Flowers uit 1998
door Quatuor MP4 en Blossoming uit 2007
door het EnAccord Strijkkwartet) behoren tot
zijn zogenaamde ‘bloemenstukken’. Bloemen
zijn een geliefkoosd thema van Hosokawa, en
dat om een aantal redenen. Ten eerste was
zijn grootvader een meester van de ikebana,
de bloemsierkunst die in Japan tot de hoge
vormen van artisticiteit wordt gerekend. Ten
tweede koestert Hosokawa een uitspraak
van Zeami, een roemrijke figuur uit het
Japanse nô-theater, namelijk dat ‘het grootste
compliment voor een acteur is te vernemen
dat hij gespeeld heeft zoals een bloem’.
Zeami ging zo ver aan acteurs bloemennamen
toe te kennen, overeenkomstig de
verschillende stadia die ze bereikten in
het meesterschap van het nô-theater.

past deze zienswijze zijn late werk, en in het
bijzonder de laatste drie kwartetten en het
strijkkwintet, onthutsend goed.
Silent Flowers – Hosokawa’s Strijkkwartet
nr. 3 en net zoals het zaterdag voor België
gecreëerde concerto Fluss opgedragen
aan het Arditti Quartet – is behalve door
ikebana en nô ook door muziek geïnspireerd:
Hosokawa heeft bij het schrijven van dit
werk veel gehad aan Anton Weberns Sechs
Bagatellen en Luigi Nono’s Fragmente-Stille,
an Diotima. ‘Niet dat ik het een of andere
verschil tussen oosterse en westerse muziek
heb willen bewijzen’, zegt hij hierover. ‘Ik heb
integendeel willen laten horen wat ze delen,
ondanks hun totaal verschillende oorsprong.
Want ik hoor de klanken van Webern en Nono
zoals bloemen die ontluiken op een bed van
stilte.’
Kalligrafie

Verder is in de traditionele Japanse poëzie
de bloem het meest voorname onderwerp.
Als Japanse artiest is het Hosokawa’s hoogste
streven ‘om zelf bloem te worden en van haar
bloei en dood te zingen’. De bloem, die net na
het ontluiken wordt gesneden, representeert
een verborgen, maar gewisse dood. Dat
dit in zekere zin ook opgaat voor muziek, is
een gedachte die Hosokawa ontleende aan
de Japanse filosoof Keiji Nishitani. Heeft de
westerse kunst er in zekere zin altijd naar
gestreefd om een soort innerlijkheid te creëren
die de tijd doet vergeten, legt de ikebana er
integendeel de nadruk op. De uitdrukking van
de schoonheid is voor de ikebana-meester
precies hetzelfde als de uitdrukking van het
tanen van diezelfde schoonheid.
Schoonheid is kwetsbaarheid, is droefenis, is
schoonheid. Zonder Schubert nochtans een
al te Japanse esthetiek te willen aanwrijven,

Een ander metier dat in Japan in veel hoger
aanzien staat dan in onze traditie, is de
kalligrafie. Uiteraard is het daarnaar dat
de titel van Kalligraphie – Sechs Stücke für
Streichquartett verwijst. Hosokawa zegt het
zo: ‘Mijn muziek is gekalligrafeerd in het niets
van tijd en ruimte. Elke klank is een trek of een
punt, geschilderd op papier van stilte. En het
wit is even belangrijk als een trek of een punt.’
Die laatste opmerking schetst het grote
belang dat Hosokawa hecht aan stilte. Ook
in het westerse denken over muziek speelt
de stilte een voorname rol, maar ze wordt
er meer als een soort contrastvloeistof
gedacht. In de Japanse kalligrafie is ze veel
meer structuurgevend. Op dezelfde manier
zijn marge en achtergrond zeer belangrijk
in de Japanse esthetiek. Het belangrijkste
werk van de kalligraaf is het vinden van een
referentiepunt in de ruimte, van waaruit hij

mentale lijnen tekent. Slechts in het finale
stadium tekent hij daadwerkelijk, maar de
ware artistieke arbeid is dan bij wijze van
spreken al verricht. Hosokawa ziet in zijn
muziek een vergelijkbaar verband tussen stilte
en lijn. Stilte is geen achtergrond, ze is matrix.
Landschappen
Landscape I uit 1992, Hosokawa’s Strijk
kwartret nr. 1, vertolkt door het Quatuor
Varèse, is een collectie van tien sonore
landschappen, die vanuit een totaal
chromatisme uitmonden in een scherpe
polarisatie op mi mol – dezelfde als die
waarvan Fluss voor strijkkwartet en orkest
vertrekt? Een zeer oecumenisch werk is dit:
het slaagt erin de historisch gegroeide,
typisch westerse virtuositeit die in een
strijkkwartet als genre zo vaak beleden wordt,
te verbinden met de principes van, opnieuw,
het nô-theater. Daarmee schetst het goed
wat Hosokawa bij uitstek heeft gedaan
in denken en handelen: oost en west
dichter bijeenbrengen.
Rudy Tambuyser
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Het Quatuor MP4 (BE) heeft ondanks zijn jonge
leeftijd (2008) al de nodige ervaring opgedaan.
De leden van het strijkkwartet volgden een
tweejarige opleiding aan het Gentse Orpheus
Instituut, waar ze in het seminarie Kamermuziek
te maken kregen met uiteenlopende reper
toires. Het kwartet zet zich in om naast het
klassieke repertoire ook een publiek te winnen
voor nieuwe en onbekende muziek. Het wil
verschillende disciplines laten versmelten
en zo samenwerkingen creëren tussen muziek
en dans, toneel of audiovisuele kunsten.
Om die reden werkten ze al samen met onder
andere P.A.R.T.S. en Leila Film uit Brussel.
Het strijkkwartet speelde inmiddels op
verschillende concertpodia, onder meer in
De Munt en Flagey in Brussel en de
Handelsbeurs in Gent. Quatuor MP4 werd
in seizoen 2013-2014 opgenomen in
de SCOOP-reeks van het Concertgebouw.

van J.B. Vuillaume, en een viool van Matthijs
Hofmans. Het kwartet werd in seizoen 20102011 opgenomen in de SCOOP-reeks van het
Concertgebouw.

De leden van het EnAccord Strijkkwartet (NL)
bundelen in hun spel energieke overtuigings
kracht, hoge technische kwaliteit en een
grote muzikale beleving. Het ensemble kiest
in haar programmering voor een combinatie
van werken uit uiteenlopende stijlperiodes
en streeft naar afwisseling van klankkleuren,
karakters en dynamiek. Een bijzondere
band heeft het EnAccord Strijkkwartet
met de muziek van Felix Mendelssohn.
In haar inmiddels 15-jarige bestaan heeft
het kwartet bekendheid verworven, onder
andere door het winnen van prijzen bij
diverse concoursen. Het kwartet studeerde
in Keulen bij de leden van het Alban Berg
Quartett en volgde door de jaren heen
talloze cursussen en masterclasses bij diverse
gerenommeerde kwartetten. Het EnAccord
Strijkkwartet werd geselecteerd door het
Nationaal Muziekinstrumentenfonds voor
het bespelen van een kwartet instrumenten
bestaande uit een viool, altviool en cello

Het Quatuor Zerkalo (BE) werd gevormd
in Brussel onder de deskundige leiding van
Guy Danel en Eric Robberecht. Tegelijkertijd
nam het kwartet deel aan masterclasses en
workshops van gerenommeerde professors
en muzikanten als Vaclav Remes (Prazak
Quartet), Laura Samuel (ex-Belcea Quartet),
James Boyd (London Haydn Quartet), Naaman
Sluchin (ex-Quatuor Diotima), Asa Akerberg
(Ensemble Recherche), Tony Nys (Malibran
Quartet) en Paul de Clerck. In mei 2014
ontmoette het kwartet de Japanse componist
Toshio Hosokawa en werkte met hem samen
aan zijn strijkkwartet Kalligraphie. Het Quatuor
Zerkalo is momenteel het ensemble in
residentie van de associatie Chamber
Music for Europe.

Het Quatuor Varèse (FR) werd opgericht in
2006 en opgeleid door Zoltán Tóth en Reiko
Kitahama aan het Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse van Lyon. Het
vervolgde zijn parcours bij het Quatuor Ysaÿe
en ging zich recent in Genève vervolmaken
bij Miguel Da Silva. Sedert zijn debuut werd
het kwartet gesteund door het Quatuor
Debussy en door Marc Danel. Het Instituto
Internacional de Música de Cámara van
Madrid kende het kwartet in 2013 een beurs
toe om zich verder te specialiseren bij Günter
Pichler, de eerste violist van het Alban Berg
Quartet. Het kwartet concerteert op tal van
podia in Frankrijk en daarbuiten.

David Cohen (BE) debuteerde op negenjarige
leeftijd met het Nationaal Orkest van België.
Na zijn studies aan de Yehudi Menuhin School
en de Guidhall School of Music & Drama won
hij meer dan 25 internationale concoursen.
Al snel volgde een internationale
solistencarrière; hij deelde het podium
met onder andere het BBC Symphony
Orchestra, London Soloist Chamber
Orchestra, Philharmonia Orchestra,
l'Orchestre Philharmonique de Liege,
Beethovenacademie, l'Orchestre National
de Lille, aan de zijde van Yehudi Menuhin,
Mstislav Rostropovitch, Walter Weller, Vladimir
Ashkenazy, Christoph von Dohnányi, Pedro
Hallfter en Martin Brabbins. Daarnaast is hij
ook als kamermuzikant actief. Hij bespeelt een
Dominicus Montagnana cello uit ca. 1735.
Pianist Nicolas Hourt (BE) studeerde aan
het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Hij is steeds op zoek naar muziek die hem
nieuwe uitdagingen biedt. Hourt stelt zijn
kennis ten dienste van allerlei partituren
en beslist pas nadat hij alle uitdagingen
volledig heeft proberen te doorgronden.
Zo waagt hij zich aan Beethoven, Debussy
en Rachmaninov, maar ook aan Wolfgang
Rihm, Peter Swinnen en Eric Sprogis,
meestal in een kamermuziekcontext.
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Tentoonstelling schilderijen George De Decker
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24.10 — 09.11.2014
Hosokawa-project
Toshio Hosokawa vergelijkt muziek met
kalligrafie. Dat was de ingang voor beeldend
kunstenaar George De Decker (Asse, 1951)
– zelf ook componist – om een reeks werken
te maken geïnspireerd door strijkkwartetten
van Hosokawa. De Decker schildert in een
abstracte beeldtaal met een sober coloriet,
vaak op monumentale doeken, met een
robuuste, herkenbare toets.
Wanneer George De Decker in februari 2014
van het Concertgebouw de opdracht krijgt om
nieuw beeldend werk te maken bij muziek van
Toshio Hosokawa, trekt hij zich terug in zijn
atelier – maar niet om meteen te schilderen.
Hij maakt eerst een keuze uit het werk van
Hosokawa: het door het Arditti Quartet
uitgevoerde Silent Flowers (1998). Vervolgens
hangt hij in zijn atelier in Sint-Katelijne-Waver
een reeks blanco doeken (100/120 cm) aan de
wand. Penselen en tubes blijven onaangeroerd:
eerst moet er geluisterd worden. Keer op keer
vult de muziek van Hosokawa de ruimte. Tot
de strijkkwartetten, van klank naar beeld, hun
vertaling vinden op het witte canvas.
Dat De Decker Hosokawa’s metafoor
van muziek als kalligrafie gebruikt als
inspiratiebron, is niet toevallig. Zelf altijd al
gefascineerd door Japanse kunst, schildert
hij met een brede, trefzekere toets, haast
‘kalligraferend’ met verf en Oost-Indische inkt,
waarbij het penseel gehanteerd wordt zoals
de pen bij het oorspronkelijke schoonschrift
in China en Japan. Daar wordt bij het
kalligraferen gebruikgemaakt van een pen
die in dwarse richting een smalle, maar in
lengterichting een brede streep trekt.
Er ontstaat een reeks van acht doeken die
samen twee kwartetten vormen. De met

gemengde technieken geschilderde doeken
groepeert hij onder de naam Fragmente –
Stille (een titel afgeleid van de compositie
van Luigi Nono Fragmente-Stille, an Diotima
(1979 – 1980) voor strijkkwartet, een werk dat
ook door componist Toshio Hosokawa wordt
gewaardeerd).
In de dankbare betonarchitectuur van
Robbrecht en Daem van het Concertgebouw
in Brugge komt deze reeks, aangevuld met
ander werk van De Decker, perfect tot zijn
recht. Of hoe hedendaagse schilderkunst en
architectuur een complementaire pendant
kunnen vormen voor de muziek van Toshio
Hosokawa.
Guido De Bruyn

George De Decker (BE) studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, waar
hij het diploma piano behaalde. Bij Willem
Kersters in Antwerpen en André Laporte in
Brussel studeerde hij compositie. Van 1975
tot 1980 schreef hij een aantal muziekwerken
voor het IPEM in Gent, onder leiding van
Lucien Goethals. De Deckers composities
omvatten zowel solistisch werk (meestal
met klankband) als werken voor groot
symfonisch orkest. Daarnaast componeert
hij voor verschillende kunstdisciplines.
De Decker doceert Sounddesign aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
in Antwerpen en is gastdocent aan het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.
Daarnaast werd De Decker vanaf jonge
leeftijd ingewijd in de visuele kunsten. Hij
ontving een graad in kunstgeschiedenis aan
het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
en studeerde schilderkunst aan de Academie
voor Schone Kunsten in Anderlecht. Hij
exposeerde in diverse landen, nam deel
aan groepstentoonstellingen en heeft een
groot aantal solotentoonstellingen op zijn
naam staan. De Decker schildert in een
abstracte beeldtaal en met een sober coloriet
monumentale doeken met een robuuste,
herkenbare toets. In zijn reeksen composities
vormen ritmes op het doek landschappelijke
impressies of pure abstracties. Galerie
Van Campen & Rochtus (Antwerpen) en
galerie Bianca Landgraaf in Laren (NL)
vertegenwoordigen zijn beeldend werk.
www.georgededecker.be

George De Decker, Fragmente-Stille VI

In de kijker
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za 08.11 – zo 09.11.14
SLOW (36h) / Kunstenfestival
van de traagheid
Tijdens SLOW (36h) geven we u 36 uur tijd om
stil te staan in een maatschappij die loopt en
de vlucht vooruit neemt. Volg uw intuïtie en
vergeet uw klok: ‘tijd’ staat tijdens SLOW (36h)
gelijk aan ‘duur’. Herhaling, een minimum
aan middelen, traag evoluerende beelden
en klanken … Openheid en nieuwsgierigheid
zijn de uitgangspunten. Een duurzame en
krachtige herinnering is wat u mee naar huis
krijgt. Hoe trager de ervaring, hoe intenser de
herinnering.

za 15.11.14 / 20.00 / Concertzaal
Rotterdams Philharmonisch Orkest /
Beethoven & Shostakovich
Dat Shostakovich’ symfonieën gesneden
koek zijn voor het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, werd in Brugge al met overweldigend
succes bewezen. Shostakovich’ Achtste,
somberste symfonie werd een schrijnende
aanklacht tegen de waanzin van de oorlog.
Ruim een eeuw vroeger schrijft Beethoven
zijn Keizersconcerto, een van de origineelste,
briljantste en tegelijk moeilijkste concerto’s die
er bestaan.

www.slow36.be

BESTEL UW TICKETS NU OP

Ontdek meer klassieke muziek
op muzemuse.eu

Coverbeeld: Toshio Hosokawa © Kaz Ichikawa / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

CONCERTGEBOUW SERVIES
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de deelnemende horecazaken op
www.concertgebouw.be/servies.

