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'Voor mij is Berlioz' Symphonie fantastique de eerste
psychedelische film die ooit werd gemaakt, vele jaren
voordat de gebroeders Lumière de bioscoop uitvonden ...
Berlioz creëerde revolutionaire geluiden, waarbij hij het
orkest gebruikte als een palet met zoveel nieuwe, nooit
eerder gehoorde kleuren ... Moeilijk te geloven dat dit stuk
zo vroeg in de 19e eeuw is geschreven, want het is een
sprong in de toekomst van het orkest naar een geluidswereld
die vandaag de dag nog steeds innovatief lijkt.'
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Arne Deforce

GIACINTO SCELSI
1908–1988

Giacinto Scelsi

20.00 Sint-Janshospitaal
—
Arne Deforce: cello
Tine Guns: beelden

25 NOV 2021

25 NOV 2021

—

Giacinto Scelsi (1905-1988)
Trilogia, i tre stadi dell’uomo (1957-61/65)
I Triphon
• Jeunesse
• Énergie
• Drame
II Dithome
• Maturité - Énergie - Pensée
III Ygghur
• Vieillesse
• Souvenirs
• Catharsis/Libération

‘Voor de beelden liet ik me inspireren door
Scelsi’s muzikale intenties. Het resultaat is
een visuele trip doorheen de drie stadia van
het leven: jeugd, volwassenheid en oude
dag. Een metamorfose van stilstaand naar
bewegend en van figuratief naar abstract.’
— Tine Guns, fotograaf

Mind the Artist
Op uitnodiging van Musea
Brugge zorgt het Concertgebouw
in het najaar voor een take-over
op meerdere museumlocaties.
Samen geven we opdrachten aan
artiesten die met muziek en dans
inspelen op de collectie en het
erfgoed van de Brugse musea.

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.
In samenwerking met Musea Brugge
In het kader van Mind the artist

Lees er meer over op
www.mindtheartist.be

KAMERMUZIEK

BEELDENDE KUNST

‘Giacinto Scelsi schrijft niet over zichzelf, noch over zijn
werk. Een Chinees gezegde citerend zegt hij: ‘degene die op
zijn tenen gaat staan verliest gemakkelijk het evenwicht’.
Hij stuurt dus ook geen foto’s. Het hierboven afgedrukte
symbool vertegenwoordigt hem en kan eventueel als zijn
beeltenis worden gepubliceerd. Technische verhandelingen
over muziek zijn vreselijk vervelend voor het publiek.
Soms suggereren ze fantasieën die bij het luisteren kunnen
helpen, maar dat is subjectief. Er blijft dus niets anders over
dan toe te horen en daarna te applaudisseren of te fluiten.
Goedkeuring en afkeuring zijn geoorloofd.’

OUT OF THE BOX

— Giacinto Scelsi
— 04 —
— 05 —

ZA 27 NOV 2021

In Rome zijn er twee parken met beelden
van beroemdheden, die alle het hoofd of
de neus missen. Op een dag ontmoette
ik een oude man die neuzen repareerde.
Hij vertelde mij dat hij als professor
gespecialiseerd was in neuzen en op
mijn vragen antwoordde hij: ‘Kijk neuzen
vertellen alles. Door de neus te bestuderen
geraak ik vertrouwd met hun karakter
en zelfs met hun leven. Sommige mensen
vermoeden dat het in de kin schuilt, maar
het is de neus die het doet.’ Op een andere
keer in Rome, ontmoette ik opnieuw een
oude man. Hij was bezig enkele muren te
meten met een meetstok. Ik was verbaasd,
want er zijn toch tal van andere toestellen
om muren en afstanden te meten. Ik
vertelde hem dit. ‘Er gaat niks boven
handwerk’. ‘Ik begrijp het’, antwoordde ik.
‘Ik denk dat u deze muren en huizen heel
goed kent.’ Toen hij zich omdraaide, merkte
ik dat hij een klein grijs plaatje droeg en
heel indringende ogen had. ‘Ja’, zei hij, ik
kende hen voor ik begon te meten, maar
nu weet ik het niet meer.’ Op dat moment
besefte ik dat hij op Lao Tsé leek.

08 januari 1905
een marineofficier doet een aangifte van
de geboorte van zijn zoon
schermen schaken Latijn
een middeleeuwse opvoeding
een oud kasteel in het zuiden van Italië
Wenen
Werken met dodecafonie

25 NOV 2021

Londen huwelijk
receptie in Buckingham Palace
India (Yoga) Nepal
Parijs
(werken die diepe sporen hebben
nagelaten)
bruggen (gesprekken met vagebonden,
door de stroming verdreven)
niet ontvlambare gedichten blijven achter
in Rome
klanken
eenzaam leven
klanken.
ontkenning van datgene wat de mens
ondoorzichtig maakt
Iets vergeten?
— Giacinto Scelsi

Dit is Rome, Rome vormt de grens tussen
Oost en West. Ten zuiden van Rome begint
het Oosten, ten noorden begint het Westen.
De scheidingslijn loopt precies door het
Forum Romanum. Daar staat mijn huis, en
dat verklaart mijn leven en mijn muziek.
Ik denk niet dat er niets meer te vertellen
valt.’
— Giacinto Scelsi

***
‘Componisten zouden moeten worden
opgesloten, op een comfortabele wijze
natuurlijk. Een luxueus huis of een vrij
ordinaire woonst; ze zijn vrij om te kiezen.
Het is ze toegelaten om vrienden te
amuseren, vrouwen en drank te hebben,
alles wat ze wensen. Maar, ze mogen niet
losgelaten worden, zodat ze de muziek
niet kunnen corrumperen door te leven
op een stompzinnige manier en door de
dwaze gewoonte zich te laten fotograferen
en zichzelf te vertonen met hun stompe
neuzen. Natuurlijk, niet alle neuzen zijn
stomp. Er zijn ook intelligente, opdringerige
en bedeesde neuzen.

Scan de qr-code en lees meer over
Giacinto Scelsi’s Trilogia, i tre stadi
dell’uomo.

BL!NDMAN [drums]
De tijd tikt
15.00 Kamermuziekzaal

György Ligeti (1923-2006)
Poème Symphonique (1962)

—
BL!NDMAN [drums]:
Fabian Coomans: piano
Ward Deketelaere, Silas Van de Spiegel en
Rémy Gouraud: percussie

Toru Takemitsu (1930-1996)
Seasons (1970)
Iannis Xenakis (1922-2001)
Rebonds B (1987-89)
Toru Takemitsu (1930-1996)
Rain Tree (1982)

—

Thiery De Mey (1956)
Silence Must Be (2002)
Alfred Schnittke (1934-1998)
Lebenslauf (1982)

Dit concert staat in het teken van Fair
Saturday, een wereldwijde beweging
die een verbindende, positieve
sociale impact wil genereren. Net
zoals veel andere cultuurorganisaties
en kunstenaars van over de hele
wereld zet Concertgebouw Brugge
de verbindende, positieve en
sociale impact van cultuur in de
kijker. Er maar één vereiste is: het
evenement ondersteunt een goed
doel naar keuze. Concertgebouw
koos voor Crea Thera. Zij verzorgen
therapeutische muziekworkshops
en opleidingen voor begeleiders van
kwetsbare jongeren en kinderen,
zowel in Vlaanderen als in het
buitenland (zoals in Bosnië, Libanon).
Met jouw ticket voor dit concert
steun je rechtstreeks de werking van
Crea Thera.

Met dank aan Rosas voor de
101 metronooms.
Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.

OUT OF THE BOX
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KAMERMUZIEK
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(Auto)biografisch gedicht

De metronoom! Marteltuig van de
oefenende aspirant-muzikant. De
onverbiddelijke scherprechter die met droge
tikgeluiden je maar al te onsubtiel duidelijk
maakt dat je de noten maar niet in het juiste
vloeiende tempo gespeeld krijgt. Behalve
een hulpmiddel om muziek te studeren is
de metronoom ook het archetype van een
levenloos, mechanisch element: afgemeten,
exact, onverstoorbaar. In dat opzicht is de
metronoom misschien zelfs amuzikaal – een
exponent van een kwantificeerbaar idee van
afgemeten tijd, dat dan in contrast staat
met het organische ritme van de natuur. In
dit programma staan hedendaagse werken
voor percussie centraal die – al dan niet
letterlijk met behulp van metronomen –
de contrasten tussen het mechanisch
meetbare en het organische of soepele
uitspelen.
In Lebenslauf (1982) combineert
Alfred Schnittke vier metronomen (in
verschillende, proportioneel verwante
tempi (van 60, 80, 90 en 120 pulsen per
minuut)) met drie percussionisten en
piano. De titel is letterlijk te nemen, vermits
volgens de componist het werk zijn eigen
levensloop verklankt, met de metronomen
als een hoorbaar doortikkende tijdslijn,
waar de muzikanten levensgebeurtenissen
op neerzetten – in de vorm van
fragmentarische citaten uit werk van
anderen én uit Schnittkes eigen oeuvre.
Wanneer het werk aankomt in 1982, het
jaar waarin Schnittke het componeerde,
opent het stuk zich naar ‘de toekomst’
die bij Schnittke de vorm krijgt van een
geïmproviseerde partij voor de tweede
percussionist, met als enige instructie
steeds sneller en luider te spelen.
Waar de metronomen bij Schnittke nog
een heldere (weliswaar in vier op elkaar
gestapelde tempi) ‘meetbare’ muzikale
lijn neerzetten, gebruikt György Ligeti in
Poème Symphonique (1962) de metronomen

‘Ook zonder
metronoom is de
spanning tussen een
strak aangehouden
puls en de flexibele
invulling van ritme
inspirerend.’
op een subversieve manier. Eén enkele
metronoom is dan wel het toppunt van
mechanische regelmaat, maar wat krijg je
als je er niet één maar 100 tegelijk gebruikt?
Het antwoord is: een vrolijke chaos van
ratelende mechaniekjes die samen een
warrige wolk van klanken neerzet. Dat
effect van chaos wordt nog versterkt
doordat het mechanische metronomen
zijn, opgewonden met een veer en het
verloop van het stuk dus bepaald wordt
doordat na een tijdje iedere metronoom
zal vertragen en uiteindelijk stilvallen
als de veer helemaal is afgewonden. Dat
proces gebeurt voor iedere metronoom
anders (en onvoorspelbaar), waardoor de
compositie uitdooft in een zo mogelijk nog
onregelmatigere golf van vertragende
pulsen tot enkel de stilte overblijft. Het
subversieve gehalte zit in de manier waarop
de ultieme regelmaat van de metronomen
getransformeerd is in absolute anarchie
en het mechanische karakter voor het oor
plots het soort chaos uitstraalt dat je ook
hebt bij bijvoorbeeld een zwerm insecten.
Dat Ligeti als titel ‘poème symphonique’
koos, een term die we met romantische
muziek associëren, versterkt het wat
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is het begin van het werk, waar De Mey
de dirigent ostentatief de polsslag laat
nemen en vanuit het tempo van de hartslag
begint. Het menselijke – de dirigent als
onderwerp en niet als deelnemer aan het
muzikale proces – valt samen met de meest
natuurlijke bron van een ritmische puls.

• In dit programma staan
hedendaagse werken voor
percussie centraal die – al dan
niet letterlijk met behulp van
metronomen – de contrasten
tussen het mechanisch
meetbare en het organische
of soepele uitspelen.
• Schnittke en Ligeti gebruiken
één of meerdere metronomen
in hun compositie.
• De Mey schrijft voor dirigent
solo, Xenakis gaat op zoek
naar contrasten in puls en
Takemitsu knoopt aan bij
het ritme van de natuur.

Een ander, maar toch verwant contrast
tussen vaste puls en andere ritmische
lagen, is terug te vinden in Rebonds B
(1989) van Iannis Xenakis, een van de
recente ‘klassiekers’ in het repertoire voor
percussie solo. Ondanks een strak en ritueel
karakter bouwt Xenakis daar een virtuoze
werveling klank op. Let in het bijzonder op
het begin, waar de pulserende regelmaat
van het patroon in de ene hand (op de
hoogte bongo) contrasteert met de rollende
patronen in de andere hand, wat in de
loop van het werk een steeds intensere (en
spectaculaire) energie ontkentent.

provocatieve gehalte van dit werk – dat
allicht mee om die reden al meteen in de
jaren ’60 gekoesterd werd door allerlei
experimentele muzikanten die er een
iconoclastisch statement in zagen.
Natuurlijke en menselijke pulsen
Ook zonder metronoom is de spanning
tussen een strak aangehouden puls en de
flexibele invulling van ritme inspirerend.
In Silence must be (2002) schrijft Thierry
De Mey een solo voor dirigent uit (waar
pas halverwege het stuk percussieklanken
bijkomen, waarmee De Mey het loskoppelen
van de gebaren van de dirigent van
klinkende muziek nog sterker benadrukt
dan als alles enkel stil en visueel was
gebleven). In een nauwkeurig uitgewerkte
choreografie laat De Mey de dirigent
polyritmische combinaties uitbeelden (in
nauwkeurig vastgelegde vorm, die nauw
bij een heuse choreografie aanleunt), die
in hun gelaagde complexiteit niet zoveel
verschillen van wat bij de metronomen
van Schnittke het geval was. Betekenisvol

Een andere visie op percussie komt naar
voren in de werken van Toru Takemitsu.
Met zijn fascinatie voor kleur en sfeer,
knoopt Takemitsu aan bij het ritme van
de natuur en de geleidelijke loop van de
seizoenen. ‘Luisteren naar mijn muziek
valt te vergelijken met wandelen door
een tuin en daar de veranderingen in
licht, patronen en textuur ervaren’, zei
Takemitsu. Seasons (1970) componeerde
hij voor de wereldtentoonstelling in Osaka
en moest aanvankelijk gespeeld worden
op speciaal gemaakte metalen sculpturen
van beeldhouwer François Baschet. Later
maakte Takemitsu twee versies van het
werk, voor één of vier percussionisten.
In Rain Tree (1981) staat de ‘regenboom’
symbool voor een kosmische cyclus waar
water doorheen circuleert. De cyclische
vorm van het werk tracht die kosmische
kwaliteiten te vatten.
— Maarten Beirens
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27 NOV 2021

Tussen metronoom en hartslag

ZA 27 & ZO 28 NOV 2021

Brussels Philharmonic
Berlioz & Saint-Saëns
20.00 Concertzaal (za 27 nov)
19.15 inleiding door Jan Christiaens

Marcel Poot (1901-1988)
Vrolijke ouverture (1930)

15.00 Concertzaal (zo 28 nov)
14.15 inleiding door Jan Christiaens

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Pianoconcerto nr. 2 in g, opus 22 (1868)
• Andante sostenuto
• Allegro scherzando
• Presto

Brussels Philharmonic: orkest
Stéphane Denève: dirigent
David Kadouch: piano

pauze

Thomas Deleu

muziektherapeut en bezieler van Crea Thera
‘Crea Thera verzorgt therapeutische
muziekworkshops en basisopleidingen voor
begeleiders van kwetsbare kinderen en jongeren.
Zo brengt de organisatie vluchtelingen in
Libanon, kinderen in een klein bergdorp in
Bosnië-Herzegovina en kinderen en jongeren
in gekleurde scholen en opvangcentra in
Vlaanderen in contact met muziek. De opbrengst
van het concert van BL!NDMAN[drums] is meer
dan welkom om onze werking te ondersteunen!’

Hector Berlioz (1803-1869)
Symphonie fantastique: Épisode de la vie
d’un artiste … en cinq parties in C,
opus 14 (1830)
• Rêveries – Passions (Mijmeringen –
Hartstochten)
• Un bal (Een bal)
• Scène aux champs (Scène op de velden)
• Marche au supplice (Gang naar het
schavot)
• Songe d’une nuit du sabbat (Droom van
een heksensabbat)

Het concert van 27 november wordt
opgenomen door Klara en uitgezonden op
22 december 2021 om 20 uur tijdens ‘Klara
Live’. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden, ook tussen de delen.
Met de steun van Piano’s Maene

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen
van Bloemblad.

ORKESTRAAL
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In 1821, kort voor zijn achttiende verjaardag,
kwam Hector Berlioz naar Parijs om er
geneeskunde te studeren en zich in het rijke
Parijse muziekleven onder te dompelen.
Tot grote ontgoocheling van zijn vader –
die hoopte dat zijn zoon de artsenpraktijk
zou overnemen – spendeerde de jonge
Hector veel meer tijd aan de studie van
de muziek. Hij ging luisteren naar de
opera’s van Gluck, Méhul, Spontini en
Weber, en was vanaf 1826 student aan
het conservatorium van Parijs. Uren
spendeerde hij er in de bibliotheek, met zijn
neus in de partituren. Via zelfstudie had hij
tegen 1830 een benijdenswaardige kennis
van de orkestratiekunst, die hem toeliet de
klankvisioenen die door zijn hoofd spookten
kundig te vertalen naar een orkestpartituur.

‘Berlioz’ geliefde
wordt voor hem als
een melodie, een
klinkende idée fixe
die hij overal begint
te horen.’
rol van Ophelia vertolkte. Het jaar daarop,
in 1828, werd Berlioz aan de grond genageld
door de uitvoeringen van Beethovens Derde
en Vijfde symfonie tijdens conservatoriumconcerten. ‘Beethoven opende voor mij
een nieuwe wereld van klank, net zoals
Shakespeare mij een universum van poëzie
had geopenbaard’, aldus Berlioz. Zijn
onbeantwoorde liefde voor Smithson en zijn
fascinatie voor Beethovens klankwereld
lieten Berlioz niet meer los, tot hij alles
wat door zijn hoofd spookte in klank
sublimeerde in zijn Symphonie fantastique.
In die tijd was het overigens nogal pover
gesteld met de orkestmuziek in Parijs, zeker
in vergelijking met de opera, die stevig
gesubsidieerd werd door de overheid.
Buiten de opera-orkesten waren er in Parijs
zelfs nauwelijks professionele orkesten.
Bovendien vonden veel componisten
toen dat de symfonie misschien wel haar
beste tijd gehad had. Wat was er immers
nog toe te voegen aan Beethovens negen
meesterwerken? Ondanks dit ongunstige
klimaat durfde Berlioz het aan om in 1830 –
slechts drie jaar na de dood van Beethoven
– een nieuwe symfonie te presenteren aan
het Parijse publiek. Zelf bestempelde hij
zijn symfonie als ‘instrumentaal theater’:
niet de zangers maar de instrumenten zijn

‘Een jonge musicus, met een
melancholische gevoeligheid en een
zwartgallige verbeelding, drogeert zich
met opium in een bui van hopeloosheid,
ten gevolge van een onbeantwoorde
liefde. Hij verzinkt in een diepe slaap,
die hem de vreemdste visioenen
bezorgt. Zijn ervaringen, gevoelens en
herinneringen worden in zijn koortsachtige
brein vertaald in muzikale ideeën en
beelden. Zijn geliefde wordt voor hem
als een melodie, een klinkende idée
fixe die hij overal begint te horen.’
Zo begint Berlioz’ programma bij zijn
Symphonie fantastique, die op 5 december
1830 haar ophefmakende première beleefde
in Parijs. Het was het revolutionaire muzikale
orgelpunt van een jaar waarin Europa
door onlusten, opstanden en revoltes werd
geteisterd. Het idee voor de symfonie
vormde zich langzaam in Berlioz’ hoofd. Het
begon in 1827, toen hij bij een opvoering van
Shakespeares Hamlet hopeloos verliefd
werd op de actrice Harriet Smithson, die de
— 12 —

de woordeloze vertellers van de tragische
liefdesgeschiedenis van de componist.

drie bewegingen tekent Saint-Saëns een
traject uit van plechtstatigheid naar
dolle pret, van een bezadigd Andante
sostenuto, over een Allegro scherzando
naar een razendsnel Presto. In de woorden
van de Poolse pianist Zygmunt Stojovski
(1869-1946): ‘Het concerto begint als
Bach, maar eindigt als Offenbach!’
Het eerste deel opent met een lange
solo voor de piano, die inderdaad als
een prelude van Bach klinkt. Het is de
aanloop naar het eerste thema van het
concerto, dat Saint-Saëns ontleende aan
een Tantum ergo-toonzetting van zijn
toenmalige student Gabriel Fauré. Het
middendeel van dit concerto is geen trage
beweging, zoals gewoonlijk, maar een
dartel scherzo, dat in al zijn lichtvoetigheid
aan de sprookjesachtige muziek van
Mendelssohn doet denken. Het tempo
wordt verder opgedreven in de finale,
die voortgestuwd wordt door een pittig
tarantella-ritme in een uiterst snel tempo.

Camille Saint-Saëns was de drijvende
kracht achter de oprichting van de Société
Nationale de Musique in 1871. Na de Franse
nederlaag in de Frans-Duitse oorlog wou
de gekwetste natie het muziekleven niet
langer op Duitse leest schoeien. Onder het
motto ‘ars gallica’ promootte de Société de
eigen Franse muziek in het concertleven.
Saint-Saëns deed alvast een stevige duit in
het zakje, door net die genres te cultiveren
waarin Duitsland tot dan toe de toon had
gezet: symfonieën, sonates en concerto’s.
Vooral in dit laatste genre liet hij zijn
sporen na: met maar liefst tien concerto’s
zorgde Saint-Saëns nagenoeg in zijn eentje
voor de Franse revival van dit genre.
Van zijn vijf pianoconcerto’s is het
tweede het meest bekende en geliefde.
De thema’s liggen goed in het oor, het
samenspel van piano en orkest is intelligent
uitgebalanceerd, en de solopartij is van
een duizelingwekkende virtuositeit. In

Marcel Poot en Saint-Saëns hadden het
ongetwijfeld goed met elkaar kunnen
vinden. Net als zijn oudere vakgenoot
richtte ook Poot een genootschap
op, zij het van een andere aard. Les
Synthétistes (1925) probeerden in hun
werk de nieuwste muzikale evoluties van
die tijd te synthetiseren. Voor Poot ging
het echter vooral om een synthese van
nieuw én oud. Hij was er namelijk van
overtuigd dat de eigentijdse muziek de
inzichten uit de traditie – vooral dan Bach
en Mozart – niet mocht verloochenen,
maar juist moest integreren. De korte
maar pittige Vrolijke Ouverture (1930)
laat horen wat Poot daarmee bedoelde.
Binnen de contouren van een eerder
klassiek vormpatroon ontspint zich
een vrolijk schertsend relaas, dat in zijn
geniale orkestratie invloeden van Ravel,
Stravinsky en Richard Strauss verraadt.

• In zijn Symphonie fantastique
verklankt Berlioz zijn
onbeantwoorde liefde voor
de actrice Harriet Smithson
en zijn fascinatie voor
Beethovens klankwereld.
• Het Tweede pianoconcerto
van Saint-Saëns is een van zijn
tien concerto’s, waarmee de
componist na de Frans-Duitse
oorlog voor een Franse revival
van het genre wilde zorgen.
• In de korte maar pittige
Vrolijke Ouverture integreert
Marcel Poot, net als in zijn
volledige oeuvre, muzikale
tradities in eigentijds werk.

— Jan Christiaens
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27 & 28 NOV 2021

27 & 28 NOV 2021

Fantastische vertellingen
voor symfonieorkest

concertmeester
Otto Derolez

27 & 28 NOV 2021

eerste viool
Bart Lemmens
Sylvie Bagara
Olivia Bergeot
Eva Bobrowska
Annelies Broeckhoven
Stefan Claeys
Cristina Constantinescu
Philip Handschoewerker
Justine Rigutto
Elizaveta Rybentseva
Anton Skakun
Alissa Vaitsner
Gillis Veldeman
tweede viool
Mari Hagiwara
Vania Batchvarova
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Mireille Kovac
Eléonore Malaboeuf
Sayoko Mundy
Naoko Ogura
Eline Pauwels
Julien Poli
Stefanie Van Backlé
Bram Van Eenoo
altviool
Mihai Cocea
Griet François
Philippe Allard
Eduard Ataev
Marina Barskaya
Phung Ha
Agnieszka Kosakowska
Barbara Peynsaert
Stephan Uelpenich
Patricia Van Reusel

cello
Karel Steylaerts
Kirsten Andersen
Diego Coutinho
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Sophie Jomard
Emmanuel Tondus
Elke Wynants
contrabas
Jan Buysschaert
Ben Faes
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Benjamin Heymans
Simon Luce
fluit
Wouter Van den Eynde
Jill Jeschek
hobo
Joris Van den Hauwe
Maarten Wijnen
Lode Cartrysse
klarinet
Maura Marinucci
Danny Corstjens
fagot
Karsten Przybyl
Alexander Kuksa
Jonas Coomans
Geovanny De Bock
hoorn
Hans van der Zanden
Mieke Ailliet
Claudia Rigoni
Cleo Simons
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trompet
Ward Hoornaert
François Ruelle
Luc Sirjacques
Gertjan Loot
trombone
David Rey
Tim Van Medegael
Daniel Foeteler
tuba
Jean Xhonneux
Dani Sanchez Marcos
pauken
Gert François
Gert D’haese
percussie
Titus Franken
Gerrit Nulens
Stijn Schoofs
harp
Eline Groslot
Emma Wauters

Arne Deforce (BE) staat bekend om
zijn gepassioneerde en ongeëvenaarde
uitvoeringen van hedendaagse en
experimentele muziek. Zijn inventieve
programma’s verkennen nieuwe muzikale
expressievormen waarin de ontdekking
van andere kanten van de cello en het
ongeremd creatief luisteren voorop
staat. Als muzikant en onderzoeker is hij
gefascineerd door hoe op het snijvlak
van muziek, kunst, wetenschap en
technologie nieuwe concepten en relaties
in de muziek kunnen worden ontwikkeld
tussen instrument, muzikaal gebaar en
elektronica. Zijn repertoire is voornamelijk
gericht op solo- en kamermuziek, met
een bijzondere interesse voor werken van
componisten als Iannis Xenakis, John
Cage, Morton Feldman, Brian Ferneyhough,
Jonathan Harvey en Karlheinz
Stockhausen. Zijn fascinerende, energieke
en fantasierijke benadering van muziek
heeft heel wat componisten, waaronder
Richard Barrett, Luc Brewaeys, Kee-Yong
Chong, Raphaël Cendo, Hèctor Parra,
Alvin Curran en Phill Niblock, geïnspireerd
om samen te werken of originele werken
speciaal voor hem te schrijven.

voor minstens even toonaangevende
fotofestivals zoals Voies Off in Arles.
Guns exposeerde daarnaast ook in
Cinematek / BOZAR en Netwerk Aalst.
In 2017 kreeg ze de Prijs voor Beeldende
Kunst van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Brussels Philharmonic (BE) werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder
de vleugels van de openbare omroep
en staat bekend als een modern en
flexibel orkest. Het richt zich vooral op
20e-eeuwse muziek, maar draagt ook het
romantische repertoire, de hedendaagse
muziek en filmmuziek een warm hart toe.
Op internationaal vlak heeft Brussels
Philharmonic een eigen plaats veroverd,
met vaste afspraken in de grote Europese
hoofdsteden, maar ook daarbuiten, in de
VS en Japan. Dankzij samenwerkingen
met diverse gastdirigenten ontwikkelt
het orkest voortdurend nieuwe manieren
van concerteren en kunnen andere
muziekgenres en kunstdisciplines verkend
worden. Brussels Philharmonic is een
instelling van de Vlaamse Gemeenschap.
De Franse topdirigent Stéphane
Denève (FR) is sinds 2015 muziekdirecteur
van Brussels Philharmonic. Daarnaast
is hij ook muziekdirecteur bij St. Louis
Symphony. Hij legt zich toe op een
zeer breed oeuvre, maar koestert een
bijzondere passie voor het Franse
en 21e-eeuwse repertoire. Denève
werkte al samen met veel topsolisten,
waaronder Jean-Yves Thibaudet, Leif
Ove Andsnes, Lang Lang en Hilary Hahn,
maar investeert eveneens in een nieuwe
generatie. Al driemaal won Denève de
prestigieuze Diapason d’Or de l’année.
In 2012 stond hij op de shortlist voor
Gramophone’s Artist of the Year, en
in 2013 werd hij bekroond tijdens de
International Classical Music Awards.

In het sterk gefocuste oeuvre van Tine
Guns (BE) dat zich uitstrekt van filmwerk
over publicaties tot fotografische
installaties neemt de vluchtigheid van
de menselijke waarneming een centrale
plek in. Ons geheugen beïnvloedt onze
waarneming in die mate dat beelden nooit
een sluitende betekenis hebben. Guns’
werk tracht onze lineaire historiografische
beeldbetekenissen steeds opnieuw open
te trekken door nieuwe combinaties
aan te bieden. Ze concentreert zich op
de constante metamorfose die we als
mens ondergaan en de onmogelijkheid
om de vluchtige werkelijkheid te vangen.
Haar films werden vertoond op onder
meer het Jean Rouch Festival in Parijs,
en haar foto’s werden geselecteerd
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Brussels Philharmonic

The sound
of cobblestones

gebruik
oortjes of een
koptelefoon
voor de beste
ervaring

BIOGR AFIEËN

Videopodcastwandeling
BL!NDMAN (BE) werd in 1988 opgericht
door saxofonist en componist Eric Sleichim
(BE). Sinds 2008 deelt het saxofoonkwartet
20 jaar podiumervaring met de jonge
kwartetten BL!NDMAN [drums],
BL!NDMAN [strings] en BL!NDMAN
[hybrid] waardoor een kruisbestuiving
tussen twee generaties en vier kwartetten
mogelijk wordt gemaakt. Eric Sleichim
en BL!NDMAN verwierven internationale
faam met hun multidisciplinaire
benadering. Van bij de start kregen
ze opdrachten vanuit de theater- en
danswereld, ontwikkelden multimediale
voorstellingen en voorzagen verschillende
stille films van livemuziek. In zijn zoektocht
naar onontgonnen mogelijkheden
voor de saxofoon focust Eric Sleichim
sinds 1999 ook op oude muziek.

Pianist David Kadouch (FR) studeerde
aan het Conservatorium van Nice, Parijs
en Madrid en volgde masterclasses bij
onder meer Daniel Barenboim, Murray
Perahia, Maria João Pires en Maurizio
Pollini. Zijn repertoire omvat niet alleen
de gebruikelijke klassieke en romantische
pianowerken van Bach tot Beethoven
en Mendelssohn tot Saint-Saëns, maar
ook minder vaak uitgevoerde muziek.
Hij werkte samen met dirigenten Gábor
Takács-Nagy, Jean-Claude Casadesus,
Charles Dutoit en Chung Myungwhun. Zijn kamermuziekpartners zijn
onder meer het Quatuor Ébène, het
Modigliani Quartet, Edgar Moreau,
Renaud Capuçon en Gautier Capuçon.

Ontdek het verhaal
achter Hector Berlioz’
Symphonie fantastique
Wist je dat Berlioz uit verliefdheid begon te
componeren? En dat zijn vader nochtans een carrière
als dokter in de familiepraktijk voor ogen had voor
hem? Kom dit en nog veel meer te weten in een verhaal
vol beelden en geluidsfragmenten over Hector Berlioz
en zijn legendarische Symphonie fantastique op
topstukweken.be
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Sinds 2017 werkt het trio DUOBAAN XL
aan The sound of. Daarin gaan beeldend
kunstenaar Anneleen De Causmaecker,
accordeoniste Barbara Ardenois en schrijver
Marieke De Maré op zoek naar hoe de wereld
in elkaar zit, hoe ze groeit en hoe mensen
erin leven. Ze capteren het geheugen van
steden, verklanken kleine verhaaltjes achter
dagelijkse objecten of tekens, of geven
een absurde draai aan de werkelijkheid.
DUOBAAN XL creëerde een wandeling in
het historische Brugge en aan de hand van
filmpjes, audiofragmenten en tekstmateriaal
onthult het trio een laagje van de stad
waaraan je normawal voorbij loopt.

The sound of cobblestones is een
project in opdracht van Concertgebouw
Brugge, in samenwerking met KAAP
en ChampdAction

Cera-vennoten
genieten mee(r)
in het Concertgebouw
Heb jij ook een hart voor muziek en dans? Dan ben je bij Cera
en het Concertgebouw Brugge in goede handen. Cera maakt
cultuur toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Daarom
zijn we trotse partner van de Topstukweken en krijgt een vennoot
van Cera mooie kortingen op tal van voorstellingen in het
Concertgebouw. Want samen hebben we ’t goed voor elkaar.
Ook jij kunt deel uitmaken van Cera.
www.cera.coop
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02 — 12.12.21

International Dance Festival
Bruges | Belgium

KLAVIER

Sharon Eyal
Meg Stuart
Jan Martens
Cindy Van Acker
James Batchelor
Michiel Vandevelde
Ula Sickle
Massala Dance Company
Mohamed Toukabri
Katja Heitmann
Tabea Martin

Concertgebouw Brugge
Cultuurcentrum Brugge
KAAP

decemberdance.be

Concertgebouw Brugge
zoekt klinkende objecten
Tijdens SLOW(36h) bouwen
Tom De Cock, Ruben Martinez
Orio & Julia Emmery een nieuwe
interactieve percussie-installatie
met houtresten, kapot keukengerei
en andere ‘objets trouvés’.

• Ga op zoek naar objecten die origineel
en spannend klinken.
• De objecten klinken kort of lang, zijn
groot of klein, maar wel proper en in
degelijke staat.
• Je vindt ze in de keuken, de zolder of het
tuinhuis, bijvoorbeeld oude pannen en
pottensets, metalen schalen, een grote
handzaag zonder handvat, een goed
resonerende vaas …
• Bij voorkeur uit verschillende
materiaalcategorieën: glas, hout,
metaal, steen ...

Wij zoeken interessant klinkende
objecten, die een onderdeel van dit
Frankenstein-instrument kunnen vormen.
Help ons een handje en misschien speelt
jouw oude gebroken pollepel wel de
hoofdrol in het uiteindelijke concert.
Na de bouw van de klankinstallatie
krijg je zelf de kans om het instrument
te bespelen in de open partituur van
Julia Emmery. Vervolgens wagen
professionele muzikanten een poging.

Info over het project
info@concertgebouw.be
of 050 47 69 99
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Met de steun van Piano’s Maene

© Phile Deprez

powered by:

Geniet van meer klavier dit seizoen in het Concertgebouw.
Een keur aan klaviervirtuozen bespeelt een rijk instrumentarium
van een eeuwenoud klavecimbel over de unieke rechtsnarige
concertvleugel tot de nieuwe Steinway van het Concertgebouw.

zo

19.12.21

Pavel Kolesnikov

Schubert, Franck,
Couperin, Hahn & Fauré

za

15.01.22

Antwerp Symphony Orchestra &
Anna Vinnitskaya

Rachmaninov,
Shostakovich &
Gubaidulina

za & zo 22 & 23.01.2022

Wim Berteloot

Bach op beiaard

zo

23.01.22

Benjamin Alard & Gerlinde Sähmann

Bach. Neumeister-koralen

za

05.02.22

Keiko Shichijo

Jürg Frey

zo

06.02.22

Guy Vandromme, Eva-Maria Houben,
Wim Berteloot

ACT2

zo

13.03.22

Frederik Croene, Reinier van Houdt, Elisa
Medinilla, Heloisa Amaral, Luc Van Loo &
Sarah Picavet

Reich & Eastman

za

26.03.22

Youth Orchestra Flanders &
Liebrecht Vanbeckevoort

Tchaikovsky &
Rachmaninov

za

02.04.22

Jan Michiels, Juan Parra & Lise Bruyneel

Op zoek naar de verloren
tijd

za

30.04.22

Anima Eterna Brugge & Lucas Blondeel

Schumann & Brahms

vr

03.06.22

Budapest Festival Orchestra &
Alexandre Kantorow

Beethoven & Mahler

za

04.06.22

Budapest Festival Orchestra &
Alexandre Kantorow

Liszt & Mahler
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In de kijker
DONDERDAG

ZONDAG
19 DEC 2021

16 DEC 2021

15.00 Kamermuziekzaal

© Mario Leko

© Eva Vermandel

20.00 Concertzaal

Pavel Kolesnikov

Anima Eterna Brugge &
Jos van Immerseel

Schubert, Franck, Couperin, Hahn
& Fauré

Vaughan Williams, Britten
& Tchaikovsky

‘Een poëet aan het klavier’, zo beschrijft
The Guardian de jonge Rus Pavel
Kolesnikov vanwege zijn sensitieve
pianospel en verrassende muziekkeuzes.
In de geest van schrijver Marcel Proust
en vele andere kunstenaars probeert
Kolesnikov de tijd stil te zetten en de fijnste
details te vatten, en dat met 88 toetsen.

Laat weten wat je van de voorstelling vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 (0)78 15 20 20 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge
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concertgebouw.be

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

De strijkers veroveren het podium voor
deze tijdloze tunes: uiteraard Tchaikovsky’s
breed uitgemeten Serenade voor strijkers,
Brittens Simple Symphony, en als pièce de
résistance Vaughan Williams’ magistraal
geconstrueerde Fantasie als een dankbare
buiging naar Thomas Tallis.

