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VOORWOORD

Een nieuwe lente,
een nieuw geluid
Classical music works around a body
of ‘refined sounds’ – sounds that are
separated from the sounds of the world,
pure and musical. There is a sharp
distinction between ‘music’ and ‘noise’,
just as there is a distinction between the
musician and the audience. I like blurring
those distinctions – I like to work with
all the complex sounds on the way out to
the horizon, to pure noise, like the hum of
London. If you sit in Hyde Park just far
enough away from the traffic so that you
don’t perceive any of its details, you just
hear the average of the whole thing. And
it’s such a beautiful sound. For me that’s
as good as going to a concert hall at night.
— Brian Eno

heel wat barsten in die (elitaire?) visie
op wat al dan niet muziek is. John
Cage uiteraard, maar het begon al heel
wat eerder met de futuristen en het
manifest De kunst van het lawaai (L’arte
dei rumori, 1913) van Luigi Russolo.
Het opkomende futurisme tijdens
de oorlogsjaren bracht ons ertoe om
tijdens het festival RUMOER! de prik
kelende gelijktijdigheid te onderzoe

Brian Eno krijgt ook dit voorjaar een
prominente rol. Zijn Music for Airports
werd twee seizoenen geleden niet
alleen live uitgevoerd, maar was toen
bovendien de inspiratiebron voor
onze compositiewedstrijd Music for
Car Parks – stond u trouwens al even
stil bij de soundscape van winnaar
George De Decker, die permanent in
de trappenhal van de parking, aan
de ingang van het Concertgebouw,
te horen is? Eno’s song Golden Hours
is nu het vertrekpunt voor de gelijk
namige nieuwe dansvoorstelling van
Anne Teresa De Keersmaeker en
Rosas, opnieuw een coproductie van
het Concertgebouw.
In bovenstaand citaat zet Eno zijn
muziek af tegen de klassieke muziek,
die het onderscheid zou maken tussen
muzikale en niet-muzikale geluiden.
Uiteraard geldt dit voor een groot deel
van de muziekgeschiedenis. Echter net
tijdens de afgelopen eeuw kwamen er

ken van de fascinatie voor lawaai en
de angst voor lawaai tijdens de jaren
1910. De herdenking van de start van
de gifgasaanvallen gaf ons inspiratie
voor enkele opvallende connecties: in
de loopgraven waarschuwden de solda
ten elkaar bij een gifgasaanval met …
geluid: het gebruik van handsirenes of
– vaker nog – het tikken op obussen.
Een nieuwe klankinstallatie van
bruiteur Elias Vervecken gaat met
obussen aan de slag, terwijl de Veenfa
briek het Sirene Orkest inzet voor een
nieuwe performance. Met verder nog
de gloednieuwe klankinstallatie en
performance Field Recordings, de sym
fonische klankorgie Amériques – waar
in Edgar Varèse de sirene hanteert –,
en de klankmachines van Nicolas
Bernier en Martin Messier tijdens
het festival MORE MUSIC! zit het
seizoenseinde vol (nieuwe) geluiden.
Such beautiful sounds in the concert hall
at night, for me that’s as good as listening
to the hum of London.
Jeroen Vanacker

© Lucas Denuwelaere
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Still uit de oorlogsfilm Arsenal

Een dooreenmengeling
van sterke geluiden

30.04 — 03.05.2015

RUMOER!

Fascinatie en angst voor lawaai in oorlogstijd

Hoe klonk de wereld vroeger? We
hebben er het raden naar, maar wellicht was er een pak minder lawaai.
Ruisende geluiden werden niet veroorzaakt door de E403, maar door de
zee en de bomen. Gezoem en gepiep
kwam voort uit insectenvleugels en
vogelgezang, niet uit smartphones.
Het schrijven van een tekst als deze
klonk niet als een ratelende mitrailleur, maar als een subtiel spel van
onregelmatige schraap- en veeggeluiden van een pen op papier.
Fascinatie
Dat de wereld vandaag helemaal an
ders klinkt, heeft alles te maken met
de technologische vernieuwingen die
sinds de vooravond van de 20e eeuw
het uitzicht van de Europese steden
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ingrijpend veranderden. Fabrieken,
auto’s en allerhande toestellen ver
overden stilaan de wereld en drongen
door tot in de keuken en huiskamer
van Jan Modaal. Hoewel muziek voor
velen misschien eerder een uitweg
was uit de lawaaierige realiteit van al
ledag, waren er evengoed kunstenaars

die geïnspireerd werden door deze
nieuwe geluiden. Luigi Russolo pu
bliceerde op 11 maart 1913 zijn mani
fest L’arte dei rumori, oftewel De kunst
van het lawaai. In deze bevlogen tekst
pleit hij ervoor om niet langer de
traditionele instrumenten te gebrui
ken, maar resoluut nieuwe manieren
van klankproductie te ontwikkelen.
Die traditionele instrumenten waren
immers ontstaan toen de wereld nog
in stilte gehuld was, lang voor de in
dustriële lawaaicultuur haar intrede
deed. Het integreren van ruis- en la
waaiklanken was volgens Russolo niet
meer of niet minder dan de volgende
logische stap in een muziekhistori
sche evolutie. Verschillende compo
nisten flirtten al met de grens tussen
muzikale en niet-muzikale klanken.
Dissonantie werd belangrijker sinds
de late romantiek, en het gebruik van
slagwerkinstrumenten nam exponen
tieel toe gedurende de eerste decennia
van de 20e eeuw. De ooit zo lyrische
piano heeft ook een lawaaierig en
wild kantje, zoals blijkt uit de de
Danse Sauvage van Leo Ornstein of de
Sonate Sauvage van George Antheil.
Luigi Russolo was niet zomaar
een futurist met utopische toekomst
beelden. Hij ging meteen zelf aan
de slag en bouwde zelf de nodige
apparaten om zijn ideale muziek
mogelijk te maken: de Intonarumori.
Met deze instrumenten creëerde
hij een ongeziene rijkdom aan
klanken die voorheen onmogelijk als
muzikaal benaderd zouden worden.
Zijn compositie Risveglio di una città
(het ontwaken van een stad) brengt
al deze elementen samen in een
soundscape avant la lettre.
Dat een stad lawaaierig kan zijn
is één ding, maar misschien nog
typerender is de gelijktijdigheid
van verschillende gebeurtenissen.
Van Dale geeft als definitie voor het

R U M O E R V O L G E N S VA N D A L E

rumoer

ru·moer
zelfstandig naamwoord; het; meervoud: rumoeren
(1380) ontleend aan Oudfrans remor, rumour
1. dooreenmengeling van sterke geluiden
synoniem: gedruis, geraas, geweld, leven, lawaai
2. (figuurlijk) gerucht, drukte, ophef, opschudding
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Angst
De sirene staat niet alleen symbool
voor het fabrieksleven, maar doet
ook beroep op onze fysieke reactie op
geluid en lawaai. Lawaai heeft van
oorsprong namelijk een verwittigings
functie. Vogels gaan luid kwetteren
om hun soortgenoten te verwittigen
als er een roofdier op komst is. Een
gezonde en natuurlijke reactie op la
waai bestaat er meestal in te schuilen
of te vluchten. Het grote lawaai van
de 19e eeuw werd veroorzaakt door
de vooruitgang van een geïndustria
liseerde samenleving, het nog grotere
lawaai van de vroege 20e eeuw door
een wereldconflict zonder voorgaan
de. West-Europa werd getekend door
onrust en voortdurende dreiging. Het
dagelijks leven werd overstemd door
het gebulder van kanonnen en het
gesuis van bommen uit laagvliegende
tweedekkers.
Nog steeds was de technologie
verantwoordelijk voor het groot
rumoer, maar deze technologie werd
nu ingezet voor destructieve doelein
den. De fascinatie van Luigi Russolo
voor de wonderen van de machines
zou plaats ruimen voor de naoorlogse
Death of Machines bij George Antheil.
In dit compacte pianowerk loopt de
mechaniek uiteindelijk spaak en
komt de machine (ooit symbool voor
oneindige voortgang) tot stilstand.
Toegegeven, Antheil bedoelde dit
werk wellicht niet zozeer als een
rechtstreekse kritiek op de gebeurte
nissen van ‘14-‘18, maar het algemene
perspectief veranderde wel degelijk
tijdens deze oorlog.
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Festival
Zowel de fascinatie voor de nieuwe
geluiden van de geïndustrialiseer
de maatschappij als de angst voor
de lawaaierigste oorlog tot dan toe
bewogen kunstenaars en compo
nisten tot artistieke uitingen. Het
RUMOER!-festival weerspiegelt de
impact van al dat lawaai vooral op
componisten en dichters tijdens de
eerste twee decennia van de 20e eeuw.
Enkele nieuwe creaties tonen dan
weer hoe componisten vandaag naar
hun wereld luisteren. De installatie
Field Recordings van Annelies Van
Parys en Anneleen De Causmaecker
zoomt in op de erfenis van de Eerste

Op het programma
Duitse vliegtuigen in WO I

Kunstenaars zijn niet geïsoleerd
van de maatschappij waarin ze leven.
Leo Ornstein componeerde in 1918
een beklijvend lied met als onver
bloemde titel The Corpse (Het lijk).
Stravinsky schreef in 1915 al een
Souvenir d’une marche boche (Herinnering aan een moffenmars). Vooral in de
poëzie werd de verschrikking van de
oorlog snel duidelijk. Het bekende
gedicht In Flanders Fields werd al vaak
op muziek gezet, maar de zetting van
Charles Ives valt op door haar subtie
le cynisme.
De Britse ‘War Poets’ zijn tot op
vandaag de bekendste exponenten
van poëzie uit de loopgraven, maar
kunst laat zich niet begrenzen door
de frontlijn. August Stramm was een
Duitse dichter die in 1915 opgeroe
pen werd om naar het front te gaan.
Hij verwoordde zijn afschuw voor de
oorlog in het gedicht Die Menschheit,
een soort associatieve ketting van
korte verzen. De tekst is niet geheel
betekenisloos, maar toch vermijdt
Stramm een echte vertelling. Hier
door wordt het gedicht eerder een
klankexploratie. Net zoals com
ponisten de deur openzetten voor
nieuwe geluiden in hun muziek,
zou de klank voor vele dichters even
belangrijk worden als de tekstuele in
houd van hun gedichten. De Zwitser
Hugo Ball ging een stap verder en
schreef echte Laut- und Klanggedichte,
waarvoor hij nonsensicale woorden
en zinnen creëerde. Door de beteke
nisloosheid van deze teksten zouden
we ze evenzeer als rumoer kunnen
beschouwen: het onverstaanbaar
dooreenmengen van klanken.

Wereldoorlog, die het West-Vlaamse
landschap nog altijd tekent. Ook Eric
Sleichim zoekt aansluiting bij dit
thema door muziek te componeren
bij de oorlogsfilms Arsenal en Wings.
Alles bij elkaar wordt het festival dus
rumoer op zich: een dooreenmenge
ling van sterke geluiden.

do 30.04.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Brussels Philharmonic /
De orkestmachine
vr 01.05.15 / 20.00 / € 21
Salome Kammer & Daan
Vandewalle / Poems of 1917
za 02.05.15 / 20.00 / Gratis
Field Recordings /
Installatie/performance over de
pijn van het verlies
zo 03.05.15 / 10.30 / € 25
RUMOER!-happening /
Fascinatie en angst voor lawaai

FIELD RECORDINGS
Speciaal voor het festival
RUMOER! coproduceert het
Concertgebouw een bijzondere
installatie en performance over de
oorlog.
Lees er alles over op p. 31 van dit
magazine.

Klaas Coulembier
ELEGIE VOOR VERGETEN KLANKEN
Elegie voor vergeten klanken is een installatie
voor alle leeftijden van Elias Vervecken en Studio
Simple, in opdracht van het Concertgebouw en
in samenwerking met The Reference/mobile.
Na de RUMOER!-happening wordt Elegie voor
vergeten klanken toegevoegd aan de collectie
klankinstallaties van het Concertgebouw.

Singer I, geluidsinstallatie
van Wessel Westerveld

Intonarumori
Britse soldaten met machinegeweer
en gasmakers
De grootste Britse staalfabriek begin 20e eeuw

woord rumoer ‘dooreenmengeling
van sterke geluiden’. De Amerikaanse
componist Charles Ives staat be
kend voor zijn gelaagde composities
waarin verschillende onverzoenbare
elementen dooreengemengd worden.
Een compositie als The Gong on the
Hook and Ladder/Firemen’s Parade on
Main Street roept met traditionele
instrumenten evenzeer de atmosfeer
van de bruisende stad New York op.
Op het randje van de ironie en satire,
maar altijd juist gedoseerd: Ives ten
voeten uit. Diezelfde stad New York
maakte ook een diepe indruk op in
wijkeling Edgard Varèse. In Amériques
gebruikt hij – naast een grote batterij
slagwerk – fabriekssirenes om het
stadsgedruis overtuigend in muziek
om te zetten.
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OVERZICHT HAPPENING
10.30-11.15
CONCERTZAAL
SCÈNE

11.15-13.00

13.00-14.00

15.30-16.15

16.15-17.00

Steven
Vanhauwaert

BL!NDMAN

CONCERTZAAL
ACHTERTONEEL
KAMERMUZIEKZAAL

14.00-15.30

Field Recordings
Spectra
Ensemble

Veenfabriek
Lezing John
Heymans

BAR BALKON 1
STUDIO 1

Elegie voor vergeten klanken

FORUM 6

C.a.p.e. Anima

ATRIUM

Klankpoëzie

MEZZO 4

Landman & Wesselveld

FOYER
PARTERRE

Symphony of Sirens

MEZZO 1

Ballet Mécanique

Dit evenement maakt deel uit van GoneWest, de culturele herdenking van WO I door de Provincie West-Vlaanderen.
Meer info op www.gonewest.be.

installaties
context & performance
concerten
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WOENSDAG
15.04.15

DONDERDAG
16.04.15

LIESA VAN DER AA
€ 16

Weighing Of The Heart (WOTH) is
een nieuwe muziektheaterproductie
van rijzende ster Liesa Van der Aa.
Met de dodenceremonie ‘de weging
van het hart’ uit de Egyptische my
thologie als vertrekpunt, gaat ze op
zoek naar de betekenis van geloof,
oordeel, waarden en de lichtheid
van het bestaan in de 21e eeuw.
WOTH balanceert op de grens
tussen hedendaags muziektheater
en een geënsceneerd concert dat
livemuziek, installatiekunst en vi
deotechnologie combineert. Van der
Aa werkte onder meer met regis
seur Guy Cassiers en acteur Johan
Leysen, die ze beiden goed kent van
haar theaterwerk bij Toneelhuis in
Antwerpen. De muziek van Liesa
Van der Aa bevat elementen uit
elektronica, barok en pop. Ze wordt
bijgestaan door negen muzikanten/
performers met een zeer divers
instrumentarium.
Met deze eerste eigen creatie
verwoordt Liesa Van der Aa de
nood van een generatie die wanho
pig naar antwoorden en structuren
zoekt tegen een achtergrond van
voortdurende overdaad. Een over
donderende muziekperformance!

15 — 18.04.2015

‘Je hoort duidelijk de invloed die Boris
Wilsdorf (Einstürzende Neubauten)
had op de deconstructieve en donkere
vertaling van de nummers. De sound
is koppig en oprecht, maar heeft een
extreme kant.’
— Cutting Edge

‘Rijke muziektheatervoorstellingen van
het type WOTH worden in Vlaanderen zelden vertoond en verdienen
het ook buiten onze landsgrenzen te
worden opgevoerd.’
— Knack

‘Een gewetensonderzoek op een beat.
Geef toe: dat hadden we nog niet
gehad.’
— De Morgen

‘Een ervaring die je adem afneemt
en sprakeloos doet achterblijven.’
— ***** Demofarm

‘… met WOTH vestigt Van der Aa
zich meteen als een van de vooraanstaande Vlaamse artiesten van haar
generatie.’
— Oor

Met ‘A Track’ zet
Liesa Van Der Aa van
15 tot 18 april een
artistiek parcours
uit in de prachtige
architectuur van het
Concertgebouw.

NICOLAS BERNIER
& MARTIN MESSIER
€ 16

In hun eclectische artistieke
output zoeken Nicolas Bernier en
Martin Messier, twee Canadese
klankkunstenaars, naar een even
wicht tussen rationeel en gevoels
matig. Ook tussen oud en nieuw:
elektronische muziek op stemvor
ken, schrijf- en naaimachines, en
ja, zelfs op muziekinstrumenten.
Voorzichtig gearticuleerde tonen
balanceren naast zinderende
klankmassa’s.
Hun audiovisuele La chambre des machines komt voort uit
een verlangen naar een tastbaar
universum in een omgeving van
digitale creatie. Met hun ‘klank
machines’ dompelen ze het pu
bliek onder in een mechanische
en synthetische klankwereld.
Eveneens op het programma
staat de Belgische première van
Berniers performance frequencies
(synthetic variations): minima
listisch en uitgepuurd, met een
knipoog naar de puur elektro
nische experimenten van Ryoji
Ikeda, de Japanse grootmeester
in elektronische muziek. De sy
nergie tussen licht en geluid leidt
ook bij u ongetwijfeld tot een
unieke en fysieke sensatie voor
oog en oor. Luisteren naar licht
en kijken naar geluid.

MORE MUSIC!

Concertgebouw Brugge en Cactus Muziekcentrum
slaan de handen opnieuw in elkaar voor deze derde
editie van MORE MUSIC!, een verrassende muzi
kale trip. Ogen en oren wijd opengesperd voor dit
avontuurlijke festival!

Weighing Of The Heart
Nicolas Bernier & Martin Messier © Isabelle Gardner
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VRIJDAG
17.04.15

THE NOTWIST
€ 17 / 20

The Notwist bewandelt al jaren
het verzoenende pad tussen
melodie en noise. De band is uit
gegroeid tot een van de vaandel
dragers van de indietronica. Hun
felgesmaakte liveshows behoor
den tot het beste wat de zomer
van 2014 te bieden had.
‘Eerlijk: wie had er nog zo’n weerbarstige, rusteloze, relevante plaat
verwacht van een groep die intussen
een kwarteeuw oud is?’
— Humo over Close To The Glass

STEF KAMIL
€ 15 / 18

Stef Kamil Carlens bracht zijn
werk uit onder verschillende na
men (Moondog Jr., Zita Swoon …)
en was lid/stichter van de groep
dEUS. Tijdens MORE MUSIC!
krijgen we een meer intimistische,
uitgepuurde Stef Kamil te horen,
die grasduint door zijn indrukwek
kende repertoire. Hij brengt ook
een aantal prikkelende songs uit
zijn nieuw te verschijnen album.

Op 18 april bewijzen Mauro
Pawlowski en STUFF. dat jazz weer
helemaal hip is. Een ander par
cours gaat de elektronische toer op.
Vooraf zijn er soundlabs van onder
andere A/T/O/S en Oaktree.

MAURO PAWLOWSKI
STUFF.
€ 15 / 18

Mauro Pawlowski als crooner! Samen
met een garde jonge jazzmuzikanten,
bewerkte hij het oeuvre van Lim
burgs cultfiguur Peter Houben (Mit
soobishy Jacson) voor jazzkwintet.
Releaseconcert van de in maart te
verschijnen gelijknamige plaat!
STUFF. laat vette beats, outer space
impro’s en maffe grooves horen
en na elk concert dikt hun nu al
legendarische reputatie verder aan.
De band haalt zijn mosterd bij de
meest uiteenlopende muziekstijlen
en artiesten (Flying Lotus, Hudson
Mohawke) en brouwt er een geheel
eigen sound mee.

‘Illuminine heeft geen lawaai nodig
om indruk te maken. In het debuut
‘#1’ schemert voortdurend de
muzikale invloed van Sigur Rós en
Ólafur Arnalds door.’
— De Morgen

gratis met een ticket voor Mauro
Pawlowski en STUFF. (beperkte
capaciteit, vol = vol)

‘Hartkloppingen. Koude rillingen.
Gelukzalig zuchten, out of the blue.
Minutenlang uit het raam kijken hoe
de zon over de blinde muur op onze
koer kruipt. Kortom: de nieuwste
mutatie van het dubstepvirus, te horen
op A Taste of Struggle van A/T/O/S,
gaat gepaard met de allerheerlijkste
symptomen.’
— De Morgen

OAKTREE (live)
gratis met een ticket voor Mauro
Pawlowski en STUFF. (beperkte
capaciteit, vol = vol)

‘Sferische en betoverende electronica
die balanceert tussen de dansvloer en
de huiskamer.’
— Knack Focus over band van de dag #91

The Angel Series #1
Hosokawa

MuzeMuse, grensoverschrijdend
netwerk voor klassieke muziek,
focust dit seizoen op de Japanse
componist Toshio Hosokawa.
MIS DEZE CONCERTEN NIET:
wo 22.04.2015 / 18.00 / Opéra de Lille
Portrait de Toshio Hosokawa

In 2012 kreeg het Concertgebouw
er een muurschildering bij en niet
zomaar één. Luc Tuymans bracht
in een zijgang van de hoogste foyer
het prachtige werk Angel aan. Samen
met de galmende akoestiek en de
bijzondere lichtinval maakt dit
mysterieuze werk deze ‘Angel Room’
tot een aparte, sfeervolle plek. De
Japanse componist Toshio Hosokawa schreef in oktober vorig jaar
op vraag van het Concertgebouw als
eerste een compositie speciaal voor

deze ruimte. U kan dit uitzonderlij
ke werk opnieuw beluisteren op onze
website en misschien krijgt u bij uw
volgende concertbezoek dan wel
zin om deze ietwat verborgen maar
unieke locatie met een bezoekje
te vereren?

do 07.05.2015 / 20.15 / Festival van
Vlaanderen Kortrijk
Singing Garden / Holland Baroque
Society
zo 07.06.2015 / 15.00 / Concertgebouw
Brugge
De beste harpmuziek uit de vorige
eeuw / Andrea Voets
zo 09.08.2015 / 16.00 / MAfestival
Brugge
Intieme kamermuziek van
Toshio Hosokawa tijdens
Vélo Baroque

www.concertgebouw.be/the_angel_series

Engelenmuziek speciaal
voor het Concertgebouw

‘Waanzinnig beheerste, licht onheilspellende digitale gekte die het beste van
Battles, Tortoise, John Carpenter en
Flying Lotus echoot.’
— Humo
Oaktree

Het programma wordt nog verder aangevuld.
Meer info op www.moremusicfestival.be

Stef Kamil Carlens

ILLUMININE
gratis met een ticket voor The Notwist
(beperkte capaciteit, vol = vol)

A/T/O/S

Toshio Hosokawa (midden) bij Luc Tuymans‘ Angel © Tim Theo Deceuninck

Op 17 april stippelen we twee
parcours uit. Eén parcours bouwt
op de vaandeldragers van de
indietronica: The Notwist. Een
tweede parcours vertrekt van
vaderlandse held Stef Kamil
Carlens. De duistere, serene en
bevlogen ambient van Illuminine
werkt het verder af.

M E E R H O S O KA W A ?

ZATERDAG
18.04.15

STUFF. © Alexander Popelier

The Notwist
A/T/O/S
Illuminine
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Word Vriend van het
Concertgebouw

VRIEND WORDEN?

SEIZOEN 2015-2016

Mail naar vrienden@concertgebouw.be
of bel naar de Ticketlijn op
+32 70 22 33 02 (ma–vr, telkens van
16.30 tot 18.30 uur).

Ontdek het nieuwe seizoen
op onze website vanaf 13 mei!

ENKEL VOOR
NIEUWE VRIENDEN
Alle nieuwe Vrienden in het
seizoen 2015-2016 ontvangen
een gratis jaarabonnement op het
klassieke-muziektijdschrift Luister.

Eindeloos veel
mogelijkheden
om te ontdekken
en grenzen te
verleggen.
— Jo Libbrecht, leraar en Vriend van
het Concertgebouw sedert 2006

© David Samyn

www.concertgebouw.be/vrienden

& greet. Achteraf wordt u een drank
je aangeboden en kan u gezellig
napraten met andere Vrienden.
- U ontvangt gratis het nieuwe
boek van Jan Christiaens over
focuscomponist Ravel.
- U wordt persoonlijk op de hoogte
gehouden van de programmacontext en voordeelacties
van het Concertgebouw.
Als Vriend van het Concertgebouw
betaalt u een bijdrage van € 125 voor
twee personen of € 90 voor één per
soon.
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Word voor het eerst vriend,
The Keys-lid of abonnee in het
seizoen 2015-2016 en ontvang
een gratis jaarabonnement op
het magazine
© Tim Theo Deceuninck

- U kan als eerste uw tickets voor
het nieuwe seizoen bestellen.
- U ontvangt een persoonlijke
uitnodiging voor de vrienden
meeting waarin het artistiek team
en de nieuwe peter van de Vrienden
u de niet te missen voorstellingen
van seizoen 2015-2016 voorstellen.
- U heeft recht op een of twee eersterangstickets voor één voorstelling te
kiezen uit twee topproducties
van seizoen 2015-2016. In de pauze
of na de voorstelling ontmoet u de
artiest van de avond tijdens een meet
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Lara Gasparotto, Sidney, Winter 2010, Courtesy lara gasparotto/stieglitz19

Als Vriend van het Concertgebouw geniet u talrijke privileges.
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Steven Isserlis en zijn
liefde voor Robert
Schumann
De Britse cellist Steven Isserlis
(1958) staat al minstens dertig jaar
onafgebroken op de internationale
podia. De veelgevraagde solist beheerst het hele repertoire voor zijn
instrument, van barok tot hedendaagse muziek. Een succesnummer
uit de hedendaagse klassiek werd
speciaal voor Isserlis geschreven:
The Protecting Veil van John Taverner. Maar wanneer hij bijvoorbeeld
Bach speelt met the Academy of
Ancient Music spant hij vanzelfsprekend darmsnaren op de cello.

08 — 10.05.2015

Domein Steven Isserlis

Steven Isserlis © Kevin Davis

‘Schumann kan ik onmogelijk afstandelijk spelen’
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Isserlis heeft ook zijn stokpaardjes.
Robert Schumann, centrale com
ponist van het driedaagse Domein
Steven Isserlis in het Concertgebouw,
is er daar een van. De uitvoering van
Schumanns geniale Celloconcerto door
Steven Isserlis is een referentie. Op
verschillende cd’s (bij Hyperion) en
in muziekdocumentaires heeft hij alle
uithoeken van het oeuvre en de bio
grafie van Schumann verkend. Naast
cellospelen is Isserlis ook een ge
vierd schrijver van kinderboeken en
muzikale sprookjes. Midden januari
2015 bellen we Steven Isserlis op om
te weten hoe lang die grote liefde voor
Schumann al meegaat.
Isserlis: ‘Die bewondering voor
Schumann was er altijd al. Het gaat
verder dan de muziek: ik hou ook van
zijn idealisme en nobel karakter. Nu
speel ik drie avonden in Brugge, met
muziek van Schumann en verwanten.
Ooit heb ik in de Londense Wigmore
Hall een festival met zestien concer
ten opgezet met het hele oeuvre voor
kamermuziek van Schumann.’

Isserlis breekt graag een lans voor
de onontdekte Schumann. In Brugge
staat er een werk op de affiche dat
mij onbekend was, de Geistervariationen. Isserlis: ‘Je kent het niet? Het is
een van mijn favoriete stukken: zijn
laatste werk voor hij werd opgeno
men in een psychiatrische instelling.
Hij werkte eraan tot hij vertrok, een
prachtig vaarwel. Robert Schumann
zit in de galerij van de ‘grote compo
nisten’, maar tegelijk is hij volledig
ondergewaardeerd. Het zijn telkens
dezelfde stukken die we horen: meest
al de jonge Schumann. De symfonie
ën zijn recent vaker gespeeld. En dat
is het zowat.’
Het lijkt alsof Isserlis vooral de
late Schumann koestert? ‘Toch niet,
alleen hebben die late stukken meer
verdediging nodig. De jonge Schu
mann is geniaal maar al zo uitgebreid
bewierookt. Sommige dwaze schrijvers
hebben de latere werken afgedaan als
minderwaardig en dat zijn we op de
duur gaan geloven. De muzikanten die
zich wagen aan de late Schumann zijn

allemaal overtuigd: het is een andere
wereld. Hoe meer je die speelt, hoe
meer je ervan gaat houden.’
Schumann kampte met psychische
problemen. Als Isserlis de balans zou
maken: is die mentale instabiliteit
eerder een creatieve kracht of iets
destructiefs geweest? ‘Interessante
vraag. Je kan Schumann niet loskop
pelen van zijn depressies en andere
psychische problemen. Tegelijk levert
dat die typische stroom van emoties
op, zoals je die meemaakt in het
eerste deel van het Celloconcerto. Ik
zou Schumann willen wensen dat hij
niet al die psychische problemen had
doorgemaakt, maar dan hadden we
wellicht die geweldige muziek niet
geërfd. Dat koortsachtige tempera
ment waar we zo van houden, dat
hangt samen met de labiele mens die
hij was. Ik had hier al over nagedacht
toen ik in een concertprogramma
achtereenvolgens Beethoven en Schu
mann speelde. Bij Beethoven was ik
doordrongen van de vreugde die in
het stuk zat. Maar bij de meest opge
wekte stukken van Schumann bleef
ik zitten met een diep gevoel van
tristesse. Zelfs in zijn vrolijkheid zit
wanhoop. Schumann schreef muziek
die je niet afstandelijk kan spelen.
Althans, ik kan het niet. Ik ga steeds
op in die wervelwind van gevoelens.’
Schumann speelde naast piano
ook een beetje cello. Ervaart Isserlis
dat in zijn compositiestijl?
‘Niet echt, het is geen comforta
bele schriftuur. Maar dat is typisch
Schumann, in alles wat hij doet. Ook
voor piano schrijft hij ongemakkelijk.
Maar praktisch én Schumann, dat
gaat niet goed samen. Bij hem ging
het zeker niet om het comfort van de
uitvoerders!’

‘Ik zou Schumann willen wensen dat
hij niet al die psychische problemen
had doorgemaakt, maar dan hadden
we wellicht die geweldige muziek
niet geërfd.’
15

Concertgebouwmagazine
Op het concert van het Steven
Isserlis Ensemble wordt een Romanze
van Clara Schumann gespeeld uit
1853. In hetzelfde jaar schreef Schu
mann ook Romanzes voor cello, maar
die heeft Clara later vernietigd.
Isserlis: ‘Een tragedie. Er is nog
een ander meesterwerk voor cello
dat verdwenen is: het Celloconcerto
van Mendelssohn. Maar die vijf
Romanzes voor cello, die hadden nooit
verloren mogen gaan. Clara heeft de
partituren lang bijgehouden. Iemand
probeerde ze aan een uitgever te ver
kopen en Clara stond op het punt om
het toe te staan. Uiteindelijk heeft ze
ze enkele jaren voor haar dood vernie
tigd. Een misdaad!’
Was Clara Schumann een weduwe
die een bepaald imago van haar man
beschermde?
‘Ik denk dat ze slechte herinnerin
gen had aan de periode voor hij naar
de psychiatrische instelling ging. En
trouwens, heeft Clara ooit iets begre
pen van de late composities van haar
man? Ze speelde die nooit op piano:
altijd opnieuw een selectie vroege

werken. En ook daar had ze kritiek:
ze liep niet hoog op met de vlucht in
de fantasie uit zijn muziek. Clara zat
nog in een Mendelssohn-ideaal.’
Het kamermuziekconcert is er
een met verteller, Kurt Van Eeghem.
Hij brengt een tekst die Isserlis zelf
schreef. ‘Ik schreef het enkele jaren
geleden voor een serie uitvoeringen
in Londen en New York. Het is een
verhaal dat me zo aangrijpt: de relatie
tussen Clara, Robert Schumann en
Brahms in de laatste jaren voor de
dood van Schumann. Muziek en
biografie waren zelden zo met elkaar
vervlochten .’
Is het voor een musicus niet na
tuurlijker om muziek te schrijven dan
tekst? Isserlis: ‘Ik heb geen verlangen
om te componeren. Maar schrijver, dat
is iets wat ik stiekem had willen zijn.
Ik schrijf artikels en de inlegboekjes
van mijn cd’s. Ik heb kinderboeken
geschreven en een boek voor volwas
senen rijpt nog in mijn hoofd. En drie
muzieksprookjes voor kinderen.
Het sprookje Goudlokje en de drie
beren staat op de Brugse affiche. Spelen

GOUDLOKJE EN DE DRIE BEREN
Isserlis speelt niet alleen cello tijdens de
familievoorstelling Goudlokje en de drie
beren. Hij schreef ook de tekst voor de voorstelling, op basis van het eeuwenoude volks-
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sprookje Goudlokje. Een muzikaal avontuur
met mama-cello, papa-cello en baby-cello,
verteld door Kurt Van Eeghem, voor kinderen vanaf 5 jaar en hun (groot)ouders.

FAMILIEVOORSTELLING

voor kinderen, hoe vanzelfsprekend is
dat voor een internationale solist als
Isserlis? ‘Het was altijd een deel van
mijn concertagenda. Ik beschouw het
niet als een nevenactiviteit: het is me
even veel waard als pakweg solist zijn
in het Celloconcerto van Schumann. Ik
hou van de reacties en van de dialoog
op het moment zelf. In Brugge zal er
een taalbarrière zijn: ik kan me niet
rechtstreeks tot de kinderen richten.
Maar ook in Japan ging de dialoog
vanzelf, via de muziek.’
Tijdens dit gesprek had het Con
certgebouw Brugge nog geen idee hoe
Isserlis zijn recitalavond met pianist
Dénes Várjon zou invullen. Heeft hij
een verrassing in petto? ‘Zeker, ik gaf
een opdracht aan mijn goede vriend
Olli Mustonen. Zijn stuk voor celloso
lo heet Frei, aber einsam net zoals de
sonate die collectief werd geschreven
door Schumann, Brahms en Albert
Dietrich. Het is gebaseerd op dezelf
de drie noten: fa, la en mi. En er is de
geest van Schumann. Er is nergens
een letterlijk citaat maar de introver
te en tegelijk wanhopige intensiteit
doet aan hem denken. Mustonen
combineer ik met de cellosonates van
Brahms en nog meer Schumann.’
Isserlis speelt tenslotte Schumanns
Celloconcerto met deFilharmonie en
Philippe Herreweghe. Toen ik hem
een vorige keer sprak, was dat naar
aanleiding van het Dvořák-concerto,
met hetzelfde orkest en dezelfde diri
gent. Ze lijken het goed met elkaar te
vinden? Isserlis: ‘Wij komen inder
daad heel goed overeen. En vermits ze

mij opnieuw vroegen, ga ik ervan
uit dat dat gevoel wederzijds is!
De aanvoerder van de cello’s
bij deFilharmonie, Raphael Bell,
is een goede vriend. In het
Schumannconcerto is er een dialoog
tussen de solist en de eerste cello,
daar zie ik alvast naar uit. Tot nu
vroeg Herreweghe me steeds voor
romantische concerto’s. Ik zou graag
eens klassiekere werken met hem
spelen, Haydn bijvoorbeeld.’
Zelfs over dat beroemde Celloconcerto bestaan er nog beschrijvingen
dat het niet de meest geslaagde Schu
mann is. Isserlis (fel): ‘Wie schrijft
dat? Geef mij hun adres, ik zorg er
voor dat ze worden afgemaakt! Grapje
hoor … alleszins, als jongeman moest
ik steevast lezen dat het concerto een
zwak stuk was, telkens als het in Lon
den gespeeld werd. Ik denk dat men
nu gestopt is met het rondstrooien
van die onzin. Het zit vol vondsten,
de fantasie is eindeloos. Het is een
echt meesterwerk, niet alleen van het
cellorepertoire, maar van alle muziek
tout court.’

FESTIVAL
VAN VLAANDEREN

KORTRIJK

Op het programma
vr 08.05.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
deFilharmonie & Steven Isserlis /
Schumann
za 09.05.15 / 20.00 / € 21
Steven Isserlis ensemble / Soirée
Schumann
zo 10.05.15 / 11.00 / € 21
Steven Isserlis & Dénes Várjon /
Schumann & Friends
zo 10.05.15 / 15.00 / € 12 / € 6 voor
-26 j.
Goudlokje en de drie beren /
Steven Isserlis & friends
Weekendpas Domein
Steven Isserlis € 53

Tijdens het Domein Steven Isserlis staat
een bijzondere creatie op het programma: Frei, aber einsam, Invention for cello
solo van de Finse componist Olli Mustonen. Hij schreef het werk speciaal voor
Isserlis, geïnspireerd door de F-A-E
Sonate die Schumann, Brahms en Schumanns leerling Dietrich samen schreven.
Frei, aber einsam is een opdrachtcompositie van Concertgebouw Brugge en
Wigmore Hall en beleeft tijdens het Domein zijn wereldpremière, om volgend
seizoen in Londen te klinken.

23 APRIL –––> 10 MEI 2015
www.festivalkortrijk.be

Steven Isserlis
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WERELD
PREMIÈRE

CLASSIC WITH A TWIST

B’Rock
Hans Beckers
Janek Schaefer
Jóhann Jóhannsson
Oxalys & Stefaan Degand
Holland Baroque Society
Julien Libeer & Lorenzo Gatto
Astria Oboe Trio & Quintessens
Daan Vandewalle & Greg Saunier
Les Ballets C de la B & Serge Kakudji
Christina Vantzou & The Chamber Players
Brussels Philharmonic ... en vele andere

VANAF
5 JAAR

© Alain Verster

Véronique Rubens
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over Golden Hours (As You Like It)

(klankacteur verantwoordelijk voor de
klankband met geluiden, stem en muziek
bij een film of productie, red.) werden ge
maakt. Zij bracht het tastbare karakter
van geluid in relatie tot de bewegin
gen van het lichaam. De verhouding
tussen beweging en klank, in de meest
concrete betekenis, stond in The Song
centraal. Wat is het geluid van de
lichamelijke beweging? Wanneer ie
mand in stilte danst, is er dan muziek?
En wat als de dansers zelf muziek zou
den maken? Deze creatie was als een
laboratoriumonderzoek, een nieuwe
stap in de ontwikkeling van een aantal
choreografische principes. In de eerste
plaats ging het om ‘stappen’ als de lo
gica van het organiseren van bewegin
gen in tijd en ruimte, het principe dat
ik ‘my walking is my dancing’ noem.
Verder is er het ‘spreken’ als de logica
van het socialiseren van relaties tussen
verschillende lichamen in beweging,
het principe waarnaar ik verwijs als
‘my talking is my dancing’. Ik heb
lang getwijfeld of ik een choreografie
zou maken op The White Album of op
Golden Hours. Uiteindelijk koos ik
voor The Beatles, en bewaarde Eno’s
Golden Hours voor later.

Oh me oh my! I think it’s been an
eternity. You’d be surprised at my
degree of uncertainty.
— Uit Golden Hours van Brian Eno
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Eno legt uit dat hij werkt als een
schilder, een niet-muzikant en knutselaar, die de studio als een instrument gebruikt. U bent echter een
choreografe met een uitgesproken
voorliefde voor strakke structuren.
Welk aspect in de muziek van Eno
sprak u in het bijzonder aan?
Ik houd van de bijna amateuristische
benadering van de technologie in
deze vroege elektronische popmuziek,
op de grens met ambient music. Je kunt
horen hoe dit nummer in de studio
gemaakt werd — laag na laag — en
daarbij komt Eno’s talent om geluid
te ontwerpen tot uiting. Een eigenzin
nig gevoel voor vakmanschap van een
selfmade geluidstovenaar. Eno nam
zijn stem op terwijl hij de melodie
zeven keer zong, en voegde er ach
tereenvolgens één voor één andere

WIE IS BRIAN ENO?
Brian Eno is een Britse muzikant en
producer. Hij maakte deel uit van de
iconische band Roxy Music en begon
vervolgens in 1973 aan wat een erg
succesvolle solocarrière zou worden. Zijn
elektronische muziek is nauw verwant
met de minimal music en hij was een van
de grondleggers van de ambient (een
rustige elektronische muziekstijl waarbij
eerder soundscapes dan composities
gecreëerd worden). Als producer werkte
hij met wereldberoemde muzikanten als
David Bowie en U2.

Golden Hours © Anne Van Aerschot

Anne Teresa
De Keersmaeker

Na Vortex Temporum, een choreografie op de muziek van Gérard Grisey,
betekent Golden Hours, gebaseerd
op Eno’s muziek, een stijlbreuk.
Ja, tegenover de complexe en compac
te structuur van Grisey’s spectrale mu
ziek, weerspiegeld in Vortex, staat hier
de pure eenvoud van de melodie. Toch
loopt mijn interesse voor de perceptie
van tijd in het dansen consequent
door van Vortex naar Golden Hours.
In Golden Hours wordt dit gekoppeld
aan het voortdurend, tot vervelens toe
herhalen van het nummer. Ik geef toe
dat ik er echt verliefd op ben. En daar
aan verbind ik een ietwat kinderlijke
behoefte tot dwangmatige herhaling:
het is één van die nummers waar je
nooit genoeg van krijgt, die je telkens
weer wil horen …

Anne Teresa De Keersmaeker en Brian Eno
© Anne Van Aerschot

04.06.2015

De titel van uw nieuwe voorstelling
komt van een nummer van Brian
Eno, Golden Hours, uit Another
Green World, zijn laatste album met
rockmuziek voor hij zich toelegde
op ambient music. Waarom koos
u voor deze muziek? Waar begint
Golden Hours?
anne teresa de keersmaeker: Na
Zeitung — een onderzoek naar de evo
lutie van de harmonie in de westerse
muziek van Bach tot Webern —
werkte ik in Keeping Still en 3Abschied
op een eerder conceptuele manier
met de postromantische muziek van
Mahler. Ik herinner me dat ik aan
Alain Franco, de pianist en muziek
dramaturg van Zeitung, vroeg: ‘Welke
goede muziek bestaat er nog, naast
Bach?’ Franco antwoordde lachend:
‘The Beatles.’ In The Song, de voorstel
ling die ik samen met Ann Veronica
Janssens en Michel François heb
gemaakt, was The White Album van
de Beatles het onderliggend materi
aal. De dansers herschreven enkele
nummers uit het album, maar in de
voorstelling waren er ook lange delen
waarin de bewegingen ofwel in stilte
ofwel op de klanken van een bruiteuse
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instrumenten aan toe. Die werden
onder andere bespeeld door gitarist
Robert Fripp, violist John Cale van
Velvet Underground …. Eno gebruik
te daarbij grappige credits (zelf speelt
hij bijvoorbeeld ‘choppy organs,
spasmodic percussion, club guitars,
and uncertain piano’). Deze muziek
heeft een absurd karakter, maar is
tegelijkertijd licht en humoristisch.
Er zit ook een zweem van melancho
lie in die mij ontroert. Eno zei me dat
hij bewust muziek wou maken die
losstaat van een verhaal of persona
ges, maar toch emoties aanspreekt.
Te midden van raadselachtige en
soms onzinnige verzen komt het

motief tijd steeds terug, verweven
met de idee van het omkeren en
vertragen van de tijd door cirkelbewegingen en loops, dus een
cyclische opvatting van de tijd:
‘Oh me oh my / I think it's been
an eternity / You’d be surprised /
At my degree of uncertainty / How
can moments go so slow / Several
times / I’ve seen the evening slide
away / Watching the signs / Taking
over from the fading day / Perhaps
my brains are old and scrambled /
Changing water into wine / Putting
the grapes back on the vine.’ Hoe
komen deze verzen tot uiting in uw
choreografie?
Het uitgangspunt voor de choreogra
fie is de herhaling van het nummer
Golden Hours. Alle dansers ‘stappen’
de muziek, en creëren zo een niet
aflatende, onverstoorbaar unisono-
beweging, die de afgebakende, chro
nometrische tijd weerspiegelt. Dit
regelmatige tempo wordt doorbroken
door onvoorspelbare, grillige en ex
pressieve bewegingen van individuele
dansers in wisselende constellaties.
Deze twee manieren om tijd te organi
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seren staan in een spannend contrast,
en creëren een gevoel van suspensie.
Zoals Eno zingt: ‘You’d be surprised /
At my degree of uncertainty …’
Bij de dansers merken we dat de
onweerstaanbare drang om te
bewegen anders is dan wanneer ze
geïnspireerd worden door een formele relatie tot de muziek.
Hoe verder ik het principe ‘my talking
is my dancing’ onderzoek, hoe beter
ik begrijp hoe belangrijk de intentie is
bij het ontstaan van een beweging. Dit
sluit aan bij het oosterse denken: eerst
en vooral telt de intentie, daarna komt
de energie, en slechts in derde instan
tie fysieke beweging. Hier verken ik
de relaties tussen de dansers alsof ze
chemische elementen zijn. Hoe onder
steun je iemand, hoe bied je weer
stand, en wat is de fysieke beweging
van het luisteren?
De cast van Golden Hours bestaat
uit elf dansers van eind de twintig, begin de dertig. Dit geeft een
opvallend gevoel van jeugdigheid
aan de beweging.

Concertgebouwmagazine

De dansers zijn jong, maar niet
bijzonder jong. Het geeft wel een
zekere lichtheid en helderheid aan
het dansen. Dit stuk heeft ook, in
tegenstelling tot ander recent werk,
geen overwegend mannelijke cast. De
vrouwen hebben de overhand. Wat
vindt u zelf van de samenstelling van
de cast?
Ik voel een soort losheid en onge
dwongenheid, ook met betrekking
tot de traditionele genderidentifica-

tie. In Golden Hours zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen
niet eenduidig. Er zit ook meer theatrale flair en minder nauwgezetheid
in elke beweging, in vergelijking
met de zorgvuldige en verfijnde
partituur van Vortex.
Dit heeft te maken met het feit dat
bij deze creatie improvisatie meer
dan ooit een belangrijke rol speelt.
De meeste van deze jonge dansers
kunnen goed improviseren, en met
elk van hen zoek ik naar een eigen

concertgebouwcafé

VOORUITBLIK
Volgend seizoen komen Rosas
en Anne Teresa De Keersmaeker
opnieuw naar Brugge.
Op woensdag 21 oktober
presenteren we Verklärte Nacht,
gebaseerd op het laatromantische
muziekstuk van Arnold Schönberg
en het gelijknamige gedicht van
Richard Dehmel. Op 29 en 30
april 2016 krijgen we nog meer
Rosas, want dan komt Anne
Teresa De Keersmaeker langs met
haar nieuwste creatie Die Weise
von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke.

wifi access

free press

‘t zand 34, 8000 brugge
www.concertgebouw.be

In het Concertgebouwcafé kunt u een cd kiezen en met de koptelefoon genieten
van een privéconcert tijdens uw lunch. In samenwerking met Rombaux.

bewegingstaal. In dit stadium draait
het werk om de vraag: hoe beperkend
en strikt zal het choreografische
script zijn? Hoe strak zal het structu
rele kader zijn waarbinnen de dansers
zullen kunnen improviseren? Op
dit moment, drie maanden voor de
première (het gesprek vond plaats in
oktober 2014, red.), is nog niets beslist.
Het is een riskante onderneming - ik
besef dit heel goed. In die zin bent u
misschien ‘Surprised at my degree
of uncertainty’. Maar dat is de plaats
waar ik nu wil zijn.

APRIL

MEI

JUNI

Chicago Symphony Orchestra feat. conductor:
Pierre Boulez / Boulez conducts Varèse:
Amériques / Arcana / Déserts / Ionisation,
Edgard Varèse. Deutsche Grammophon, 2001

Steven Isserlis en Olli Mustonen / Martinu:
Cello Sonatas 1-3, Works by Sibelius
and Mustonen. BIS Records AB, 2014

Grigory Sokolov / The Salzburg Recital.
Deutsche Grammophon, 2015
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wo — za vanaf 11 uur
Op dagen met een
voorstelling open een
uur voor aanvang.

info & reservering
cafe@concertgebouw.be
of +32 50 47 69 99

© Niko Caignie

Wat gebeurt er wanneer Shakespeares
ritmiek en poëtische beeldtaal dans
worden, wanneer tekst de bewegingen en
de concentratie van het denkende lichaam
voedt? Hoe wordt het luisteren naar een
partner die via dans spreekt, en verder stil
blijft, belichaamd? Een intrige van blikken,
van verliefde gebaren en passen ontvouwt

een betoverde wereld van personages en
hun wispelturige gedrag. Delicaat balancerend tussen formele abstractie en concrete
gebaren dansen ze onophoudelijk door
hun netelige verwikkelingen, maskerades
en verleidingsspelletjes, misverstanden
en frivoliteit. De toeschouwer wordt
opgeslorpt door de intensiteit en sensualiteit van een heldere, lichtjes ironische wereld waarvan de taal niet hoeft te worden
ontcijferd om te worden begrepen.
Of in de woorden van Shakespeares
favoriete melancholische personage,
verwijzend naar het theatrum mundi:
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts …

Golden Hours © Anne Van Aerschot

Eno’s eigenzinnige poëzie over tijd (‘The
passage of time / Is flicking dimly up on
the screen …’) bracht Anne Teresa De
Keersmaeker bij Shakespeares As You
Like It, een zonderlinge komedie waarin
verliefde personages terug de natuur in
vluchten, weg van een corrupte hofhouding, naar het idyllische woud van Arden,
waar geen tijd bestaat.

Apr / Mei / Jun 2015

2014 — 2015

Brussel

& 2010
Eu
ud (2006
2 x Go

Praag

Monde Selec
tio
1 x Goud (2006) n
ge

Brussels Beer Challen
1 x Goud (2013)

Brugse Zot blijft overal ter wereld hoge ogen gooien.
Zo wonnen we voor het tweede jaar op rij goud op
de World Beer Awards. Opnieuw zijn we verkozen tot
‘Europe’s Best Belgian Style Blond 2013’. Daar drinken
we er één op… een Brugse Zot natuurlijk!

www.brugsezot.be
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Johannes Brahms (1833-1897) was
een laatbloeier als symfonicus. Pas
in 1876, na jaren van zoeken en
zwoegen, voltooide hij zijn Eerste
symfonie. In de jaren daarvoor had
hij wel al een hele reeks van kamer
muziekwerken gecomponeerd,
en daarbij ook een uitzonderlijk
meesterschap ontwikkeld. Daarom
verbaast het niet dat een groot
deel van zijn symfonische muziek
gekarakteriseerd wordt door een zin
voor detail die uitgesproken ‘kamermuzikaal’ aandoet.
Brahms’ symfonische muziek speelt
inderdaad voortdurend op twee fron
ten. Enerzijds sluit Brahms zich aan
bij de traditie van het genre, zoals die
zich reeds in de tweede helft van de
18e eeuw gesetteld had: de symfonie
gold toen al als het publieke genre
bij uitstek, dat via grote gebaren en
uitgesponnen spanningsbogen een di
recte aansprekingskracht bij de luis
teraars nastreefde. Anderzijds streeft
Brahms er in zijn symfonisch werk
echter ook voortdurend naar om die
grote lijnen op te bouwen vanuit een
hypergeraffineerd motivisch weefsel
dat meestal bestaat uit zeer kleine
cellen van amper twee of drie basis
nootjes. Zeer karakteristiek voor zijn
werk is verder dat hij deze cellen niet
alleen gebruikt om zijn melodieën
te ontwikkelen, maar ook om er de

‘ondersteunende’ partijen mee ge
stalte te geven. Daardoor krijgen zijn
symfonieën niet alleen een uitzon
derlijke densiteit en coherentie, maar
ook een innerlijke beweeglijkheid die
eigenlijk eerder karakteristiek is voor
kamermuzikale genres. Interessant is
verder dat op deze manier ook de tra
ditionele hiërarchie tussen ‘melodi
sche’ en ‘begeleidende’ partijen danig
aan het wankelen wordt gebracht.
Voor de luisteraar betekent dit dat
er verschillende belevingsmogelijk
heden zijn: aan de ene kant kan hij/
zij opgaan in de bredere dramatiek
van het symfonisch verhaal, in de lijn
van bijvoorbeeld Beethovens sym
fonische kunst. Voor iemand die de
symfonieën van Brahms nooit eerder
hoorde, is dat allicht ook de aange
wezen benaderingswijze, omdat ze
de meest meeslepende is. Aan de an
dere kant is het echter ook heel goed
mogelijk om alle luisteraandacht te
vestigen op die partijen die misschien
wel minder prominent zijn, maar die
desalniettemin voor een zeer groot
deel de lineaire stuwing en verba
zingwekkende samenhang van zo’n
symfonische constructie hoorbaar
maken. Vooral voor wie wel al ver
trouwd is met Brahms’ symfonieën,
kan het enorm verrijkend zijn om de
aandacht te richten op dit eindeloos
geraffineerde binnenwerk van bewe
ging en tegenbeweging.

21 — 23.05.2015

Vanuit die optiek kunnen we
alleen maar betreuren dat bij deze
integrale elke symfonie slechts een
maal gespeeld zal worden. De voor
Brahms zo geëigende gelaagdheid
staat immers garant voor duizenden
beluisteringen, waarbij, zoals bij een
caleidoscoop, de geringste perspec
tiefverschuiving een gigantisch
ervaringsverschil teweeg kan brengen.
Pieter Bergé

Op het programma
do 21.05.15 / 20.00 / € 50 40 29 19
Budapest Festival Orchestra /
Brahms. Symfonieën 1 & 2
vr 22.05.15 / 20.00 / € 50 40 29 19
Budapest Festival Orchestra /
Brahms. Symfonieën 3 & 4
za 23.05.15 / 20.00 / € 50 40 29 19
Budapest Festival Orchestra &
Maria João Pires / Mozart &
Mendelssohn
Budapest Festivalpas € 106 89 69

Johannes Brahms op 20-jarige leeftijd, 1853.

Concertgebouwmagazine
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Johannes Brahms tegen het einde van zijn leven.

Dirigent Iván Fischer richt ditmaal de pijlen op
de vier symfonieën van orkestraal genie Brahms.
Tijdens de slotdag staan Mozart en Mendelssohn
op het menu en daarvoor bundelt het orkest
de krachten met de Portugese pianolegende
Maria João Pires.

Budapest Festival © Alex Vanhee

Iván Fischer © Felix Broede

Budapest Festival 2015

23

Concertgebouwmagazine

2014 — 2015

Apr / Mei / Jun 2015

en vergankelijkheid. Vox Luminis
vertolkt Carissimi’s Vanitas Vanitatum,
een muzikale echo van de bekende
waarschuwing uit het boek Prediker:
jaag geen wereldse ambities na,
want alles is vluchtig en zelfs keizers
vergaan tot stof. Diezelfde gedachte
kleurt de groteske iconografie van de
danse macabre, die wordt verkend in
zes avontuurlijke concerten. En het
festival brengt een in memoriam aan
Louis XIV, de ijdelste der vorsten, die
300 jaar geleden overleed.

31.07.15 — 09.08.15

MAfestival 2015
Omnia vanitas

W W W. M A F E S T I VA L . B E

MAfestival 2015 exploreert de mooi
ste muzikale uitingen van vanitas, in
de twee betekenissen van het woord:
ijdelheid en vergankelijkheid. Hoe
ijdel is virtuositeit? B’Rock, Ensemble Correspondances en Cecilia
Bernardini zoeken elk een eigen
antwoord op die vraag. Dat muziek
de mens van oudsher bijstaat in zijn
worsteling met de dood, bewijzen
enkele rijke tradities die aan bod

komen tijdens het festival. Zo krijgen
het requiem en het Goede Weekritu
eel van de tenebrae zowel een histori
sche als een hedendaagse invulling,
en klinken er tombeaux en andere
muzikale elegieën. Maar de twee
zijden van de vanitasmedaille komen
ook meermaals met elkaar in aanra
king. Händels oratorium Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno verklankt
een allegorisch duel tussen ijdelheid

Start van de ticketverkoop op
do 02.04.15; via In & Uit,
op 070 22 33 02 of
www.MAfestival.be

OMNIA

VANITAS
Stile Antico
Vox Luminis
B’Rock
Jean Rondeau
Dunedin Consort
Cecilia Bernardini
Natacha Kudritskaya
Ensemble Correspondances

www.mafestival.be

EARLY MUSIC IN BRUGES

31.07 – 09.08
2015

© Paul Willaert

Bach Academie
Brugge 2015
28.01 — 02.02.2015

M_advertentie_4feb_a.indd 1
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5/02/15 12:36

‘Met AliBaBach de eerste
stapjes in de klassieke
muziek zetten.’
— Greet, meter van Romani (3) en Lina (5)
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The Course of History
Fototentoonstelling Bart Michiels

Platencamera op het slagveld van Platea, Griekenland

Waarom deze reeks?
bart michiels: Ik besefte dat twee
wereldoorlogen een bijzonder ster
ke stempel gedrukt hebben op onze
Europese identiteit. Ik ben dan ook
op zoek gegaan naar de belangrijk
ste slagvelden in Europa, waar vaak
ook de meeste slachtoffers vielen.
Dit heeft niet alleen sterk gewogen
op de geschiedenis, maar ook op het
landschap. Met mijn foto’s wil ik een
persoonlijke interpretatie geven van
het slagveld, het is niet de bedoeling
om een documentaire, informatieve
weergave te maken. Ik probeer de ge
ladenheid van de plaats te vatten met
een landschappelijk detail. Zo roept
een stuk modderige akkergrond bij
Passendale bij mij het beeld van de
oorlog op. Of doen de sporen in het
graanveld van Verdun me denken aan
van de heuvel rollende tanks.
Traag en aandachtig
Ik werk al sedert 1996 met een platen
camera. Het werk van Walker Evans
fungeerde voor mij als voorbeeld,
Evans werkte ook met platenca
mera’s. Werken met een grootfor
maatcamera brengt je dichter bij de
fysieke kant van het fotograferen.
Elke handeling neemt meer tijd in
beslag: het opstellen van statief en
camera, aandachtig bekijken van
je onderwerp, manueel licht me
ten, scherpstellen, het laden van de
filmcassettes, het instellen van de lens
en het afdrukken met de draadont
spanner. Dit draagt er allemaal toe bij
dat je je meer bewust wordt van wat
je doet: fotograferen (het registreren
van een beeld waarvan het weerkaatst
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licht wordt opgevangen op een stuk
lichtgevoelige film). Niet dat het er
in theorie anders aan toegaat met
digitale fotografie, maar heel veel van
deze acties gebeuren nu elektronisch.
Ik denk dat daardoor wel ingeboet
wordt op vlak van aandacht. Al hangt
dat natuurlijk ook af van jezelf. Het
digitale fotograferen heeft ons in elk
geval ook een vrijheid gegeven, al
lijken we soms eerder ‘gevangen’ door
onze digitale keuzes. We zijn veel aan
het vergeten.
Course
Het woordje ‘Course’ uit de titel heeft
een drieledige betekenis: Het project
kan gezien worden als een les in
geschiedenis: ik wil onderzoeken hoe
onze kennis over iets ons kijken beïn
vloedt. Maar ook hoe de geschiedenis
zich telkens herhaalt en of Europa
en vooral Amerika hun lesje intussen
geleerd hebben. Tot slot is het een
verwijzing naar een terrein, naar
een veld waar gespeeld of gevochten
wordt.
Peter De Bruyne

Waterloo 1815, The fall of the Imperial Guard

The Ebro 1938, Hill 481

‘I remember drawing, as a child, a story my grandparents told me while
vacationing with them on their farm in West Flanders, not far from
the battlefields of Ypres and Passchendaele. During World War II
a bomb had fallen on the barn where they stabled their draft horse.
The bomb failed to explode, but the image captivated me. I drew it as
my child’s mind saw it: the falling bomb hesitating just above the barn,
the unsuspecting horse inside, the roof already blasted.’
— Bart Michiels

Passchendaele 1917, Tyne Cot I

Bart Michiels (°1964, Diest) woont en
werkt in New York sinds 1988. Hij assisteerde er topfotografen als Irving Penn
en Albert Watson en werkte ondertussen
aan zijn eigen oeuvre. Hij stelde tentoon
op verschillende plaatsen in de wereld,
onder meer in New York, Milwaukee,
Kansas City, Madrid, Rome, Hamburg,
Dublin, Brussel en Antwerpen. Uitgever
Damiani (Bologna) publiceerde in 2013
het boek The Course of History, met een
voorwoord van Simon Schama.

Foto's: © Bart Michiels

20.04.15 — 27.06.15

De Belgische fotograaf Bart
Michiels verhuisde dertig
jaar geleden naar New York.
Voor zijn reeks The Course of
History keerde hij terug naar
Europa op zoek naar de belangrijkste slagvelden. Gewapend met een analoge 8X10’’
platencamera fotografeerde
hij uitgestrekte akkers in een
goudgeel strijklicht, ongerepte
sneeuwlandschappen en zeezichten. De beelden stralen
rust en harmonie uit. Maar
achter deze verstilde, soms
romantische landschappen
schuilt een verleden, een luid
verleden.
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Anzio 1944, Yellow Black

27

Concertgebouwmagazine

KORT
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LAUREATENCONCERTEN
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD

KORT

KORT

werk te zien in het Concertgebouw. Nieuw
dit jaar is dat u geen enkele laureaat hoeft
te missen. Voor het eerst komen de zes
laureaten langs in twee concerten. Ga op het
puntje van uw stoel zitten en geniet van het
overrompelende genie van deze beloftevolle
talenten!

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

GRIGORY SOKOLOV

HATHOR CONSORT & FEMKE GYSELINCK

‘Er is Sokolov, en er zijn de pianisten’, stelt
Le Figaro. En terecht. Sokolov maakt telkens
opnieuw indruk met de omvang van zijn
repertoire, zijn grote muzikale kracht en
zijn superieur vingerwerk. Met een ongeziene naturel, weet hij een indrukwekkende
klankrijkdom uit de moderne concertvleugel
te toveren. Voor zijn recital in Brugge kiest
hij werk van muzikale grootmeesters als Bach
(Partita nr. 1), Beethoven (Sonate nr. 7) en
Schubert (Sonate in a en Six Moments
Musicaux). Laat u overdonderen door de
kracht van het klavier!

Hedendaagse dans en
barok. Het is – (nog) – een
ongewone combinatie,
maar dat het kan werken,
bewijzen danseres Femke
Gyselinck en Romina Lischka
met haar consort van viola
da gamba’s en luit. Op het
muzikale menu staat een
reeks van zeven pavanes
van Dowland, gebaseerd op
diens beroemde Lachrimae-pavane. Deze muziek
was meteen ook de kapstok
voor de nieuwe creatie van
Annelies Van Parys, die
in het Concertgebouw in
wereldpremière gaat!

VR 05.06.15 / 20.00 / € 32 27 21 16

ZA 13.06.15 / 20.00 / € 41 33 25 17 & ZA 20.06.15 / 20.00 / € 41 33 25 17
Het laureatenconcert van de Koningin
Elisabethwedstrijd is al jarenlang een
vaste waarde voor menig concertganger.
Na wekenlang intens en in opperste
concentratie meegeleefd en misschien zelfs
meegezweet te hebben met uw favoriet,
krijgt u de kans om hem/haar live aan het
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ZA 30.05.2015 / 20.00 / € 21

WERELDPREMIÈRE

KORT

KORT

ELGAR. THE KINGDOM
DEFILHARMONIE &
GROOT OMROEPKOOR
VR 24.04.2015 / 20.00 / € 32 27 21 16

Voor we definitief afscheid nemen van focuscomponist Edward Elgar, biedt deFilharmonie
ons met The Kingdom nog een laatste
kans om het orkestrale kunnen van Elgar te
bewonderen. Zoals gebruikelijk rond 1900
werd het werk geschreven voor een grootse
bezetting: dubbelkoor, solisten en orkest.
The Kingdom is een imposant oratorium
over het leven van Jezus’ discipelen en de
begintijd van het christendom, met hoofdrollen voor Maria, Petrus, Johannes en Maria
Magdalena. Geheel in lijn met het Britse
seizoen wordt het podium ingenomen door
een uitgelezen schare van voornamelijk
Britse solisten.

Femke Gyselinck © De Bijloke

Edo de Waart © Jesse Willems

Michel Tabachnik © Britt Guns

Grigory Sokolov © David Samyn

THE KEYS
SUCCESVERHAAL MET ENTHOUSIASTE LEDEN!

Hathor Consort © De Bijloke

Edward Elgar

MET DE BUS NAAR HET CONCERT?
© Tim Theo Deceuninck

The Keys is een dynamische groep ambassadeurs van het Concertgebouw. Sinds
de start van dit seizoen steunen ze het
Concertgebouw om zijn ambities te kunnen
waarmaken. Het aantal leden groeide in
amper enkele maanden uit tot 115. En
ook de eerste samenkomsten waren een
groot succes: mooie concerten, gezellige
recepties, nieuwe ontmoetingen … even
volop genieten in drukke tijden. Dit voorjaar
staat een special event (wie waagt zich aan
een deuntje op de Steinway?) en feestelijke vip-avond rond het Budapest Festival
en het Laureatenconcert van de Koningin
Elisabethwedstrijd op het programma. The
Keys-leden komen als eersten alles te weten
over het nieuwe Concertgebouwprogramma 2015-2016 en genieten bovendien van
vroegboekprivileges.

Interesse om deel uit te maken van The
Keys? Maak u nu lid voor het seizoen 20152018 en ontvang een gratis jaarabonnement op het tijdschrift Luister!
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Alle info op www.the-keys.be

Komt u liever met het openbaar vervoer
naar het Concertgebouw? Na een concert
of dansvoorstelling brengt de Avondlijn
Brugge u terug thuis!
De Avondlijn Brugge rijdt volgens een vast
traject en vaste dienstregeling. U kan dus
alle op- en afstaphaltes gebruiken en met
dezelfde lijn makkelijk en comfortabel heenén terugreizen.
Het station Brugge wordt de draaischijf
voor de Avondlijn. Dagelijks vertrekken de
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Avondlijnen aan het station in verschillende
richtingen om 20.10 uur, 21.10 uur
en 22.10 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond
ook om 23.10 uur, 0.10 uur, 1.10 uur en
2.10 uur. Aan het station stapt u ook
makkelijk over van de ene Avondlijn
naar de andere.
Voor een avondrit betaalt u niet meer
dan voor de gewone bus: www.delijn.be.
Vraag naar de folder met onze nieuwe
dienstregeling.
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wo 13.05.15 / 20.00 / Kamermuziekzaal
RUSSIAN RAGTIME - VLAAMS
RADIO KOOR / Van USSR-ernst naar
USA-swing
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be www.vlaamsradiokoor.be
Organisatie: Vlaams Radio Koor
zo 17.05.15 / 11.00 / Concertzaal
INNOCENCE / Het Kamerorkest
Brugge met Ning Kam (viool) &
Julien Libeer (piano)
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be - 050 81 66 18
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 tickets@hetkamerorkest.be www.hetkamerorkest.be
Organisatie: Het Kamerorkest Brugge
wo 20.05.14 / 20.30 / Concertzaal
CITIES FOR PEOPLE / Lezing door
Deens architect Jan Gehl
Info & tickets: www.archipelvzw.be
Organisatie: Archipel i.s.m. Kunst- en
Architectuurtriënnale Brugge 2015

za 30.05.15 / 20.00 / Concertzaal
VOICES 4-EVER / Gunther Neefs,
Barbara Dex, Jo Lemaire & Andrei
Lugovski
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be 0479 31 84 55 elke werkdag tussen
13.30 en 17.00 www.concertevents.be
Organisatie: Concertevents bvba
za 06.06.15 / 20.00 / Concertzaal
ADAMO IN CONCERT
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be 0479 31 84 55 elke werkdag tussen
13.30 en 17.00 www.concertevents.be
Organisatie: Concertevents Bvba
wo 17 & do 18.06.15 / 20.00 / Concertzaal
WOUTER DEPREZ / Slijk
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be www.comedyshows.be
Organisatie: Comedyshows

Field Recordings

Installatie over de universele emoties bij een oorlog
Schumann 4.
Dinsdag 28 april 2015. 20 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, 8000 Brugge
Hector Berlioz. Harold en Italie
Robert Schumann. Symfonie nr. 4
Dirigent. Seikyo Kim
Soliste. Peijun Xu. altviool
Pathétique.
Dinsdag 19 mei 2015. 20 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, 8000 Brugge
Hector Berlioz. Béatrice et Bénédict: Ouverture
Frédéric Devreese. Canti voor cello en orkest
Max Bruch. Kol Nidrei
Pyotr IlIich Tchaikovsky. Symfonie nr. 6
Dirigent. Jan Latham-Koenig
Soliste. France Springuel. cello
Info en tickets.
050 84 05 87
www.symfonieorkest.be
In&Uit Brugge
Organisatie.
Symfonieorkest Vlaanderen vzw

vr 19.06.15 / 20.30 / Concertzaal
REQUIEM VERDI / Akademos Symfonieorkest
Info en tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be 0468 22 39 70 - www.akademos.be
Organisatie: Akademos Symfonie
orkest

Deze informatie is onder voorbehoud en valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve organisatoren.
* In&Uit: ’t Zand 34, 8000 Brugge (elke dag van 10 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 14 uur) – www.ticketsbrugge.be

PARKING ‘T ZAND 1.300 plaatsen op de eerste rij

PARKING CENTRUM ‘T ZAND
‘t Zand I 8000 Brugge I www.interparking.be

Interparking België
is een CO2 neutrale organisatie
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Onder de noemer ‘Out of the box’ presenteert
het Concertgebouw dit seizoen een aantal
voorstellingen die resoluut uit de band
springen. Eigenzinnige locaties, technologische
snufjes, uitzonderlijke opstellingen en originele
programma’s bezorgen u onvergetelijke ervaringen!

Peijun Xu

wo 22.04.15 / 20.00 / Concertzaal
MONU / Een multimediaal oorlogsrequiem
Info & tickets: In&Uit Brugge www.ticketsbrugge.be www.synart.eu
Organisatie: synART
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OVERAL DICHTBIJ

In 100 strakke, transparante sculpturen lijkt aarde te zweven, een
soldatenkerkhof in een koud landschap. Uit de aarde stijgen klanken op. Geruis, geritsel, echo’s
uit de strijd, maar ook stemmen,
flarden muziek. In Field Recordings gaan kunstenares Anneleen
De Causmaecker en componiste
Annelies Van Parys op zoek naar
de universele emoties achter elke
oorlog. De teksten zijn door Peter
Verhelst geschreven op maat van
de installatie.
Oorlog is vernietiging. Altijd en
totaal. Uiteengereten landschappen,
verscheurde lichamen, angst, pijn,
dood. Maar altijd zijn er overlevers,
die tussen het puin op zoek gaan
naar een nieuw begin. Wat in geen
tijd werd platgegooid, bouwen ze
langzaam weer op. Het leven her
stelt zich, maar er blijven leemtes
achter; gapende gaten, gevuld met
gemis. Troost is moeilijk te vinden,
maar ergens gloort altijd de hoop.
De Groote Oorlog, dat is de klei,
die alles opslorpt en waarin alles
eindigt. De aarde herinnert zich het
oorlogsgeweld. De jongens die hier
stierven en begraven werden. Hun
moeders die hier huilden. Anneleen
De Causmaecker bouwde een in
stallatie met 100 kleine speakers die
vanuit de aarde interageren met de
bewegingen van danseres Isabelle
Balsa. De complexe technische kant
van de zaak nam Roel Das voor zijn
rekening. Tracking camera’s volgen
Isabelles bewegingen nauwgezet en
laten de soundscape reageren op
haar aanwezigheid. Soms achter
volgt de muziek haar, soms laat ze
haar bruut in de steek. De sculp

tuur is een levend en bewegend
klankveld, dat door haar wordt
aangestuurd.
Maar tegelijkertijd is de in
stallatie een instrument, dat
componiste Annelies Van Parys
laat dialogeren met de stem van
mezzosopraan Els Mondelaers. In
drie lamenti en een litanie voor sax
(Andy Dhondt), percussie (Vin
cent Caers) en zang verkent ze de
grote emoties achter elke oorlog;
langzaam verandert het soldaten
kerkhof uit de Groote Oorlog in een
begraafplaats voor alle slachtoffers
van alle oorlogen voor en na die
ene, die de laatste had moeten zijn.
The war that would end wars. Steeds
meer vervaagt het concrete decor,
tot alleen de universele emoties
achterblijven. Want wat is oorlog
meer dan angst, destructie, lang
zaam weer rechtkrabbelen en leren
leven met het gemis? Omdat hoop
nu eenmaal altijd sterker is?
Field Recordings is ook los van de
performance open voor het publiek;

Field Recordings © Anneleen De Causmaecker
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dan treedt de installatie in dialoog
met de toeschouwers. Net zoals de
wonden van de oorlog zichtbaar
blijven in het landschap, en de
bomkraters en de soldatenkerkho
ven voor altijd het gezicht van de
Westhoek bepalen, hoort wie tussen
de graven doorwandelt de stem van
het verleden uit de aarde komen.


Gaea Schoeters

Op het programma
za 02.05.2015 / 20.00 / gratis*
Installatie én performance
Field Recordings
zo 03.05.2015 / 10.30
(tijdens de RUMOER!happening) / € 25 (inclusief
alle concerten, installaties en
evenementen van die dag)
Installatie Field Recordings
* Beperkte capaciteit. Gelieve vooraf
te reserveren via de Ticketlijn.

APRIL
vr

03.04.15

20.00

Lisa Shklyaver & Jos van Immerseel / La clarinette française

wo 15.04.15 — za 18.04.15

MORE MUSIC!

do 23.04.15

20.00

MOOOV / Openingsfilm

vr

20.00

Elgar. The Kingdom / deFilharmonie & Groot Omroepkoor

24.04.15

do 30.04.15 — zo 03.05.15

€ 21
p. 8
www.mooov.be
€ 32 27 21 16

RUMOER!

p. 4

MEI
vr

08.05.15 — zo 10.05.15

Domein Steven Isserlis

di

12.05.15

20.00

Paradoxe Mélodie / Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes (in Stadsschouwburg) (i.s.m. Cultuurcentrum Brugge)

vr

15.05.15

20.00

Phantasm / Engelse consorts van Tye tot Purcell	

do 21.05.15 — za 23.05.15

Budapest Festival 2015

za

p. 14
€ 15 12 9
€ 21
p. 22

30.05.15

20.00

Hathor Consort & Femke Gyselinck / The Seven Tears of John Dowland

zo 31.05.15

11.00

Lees meer! 

€ 21

do 04.06.15

20.00

Golden Hours(As You Like It) / Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker

€ 32 27 21 16

vr

05.06.15

20.00

Grigory Sokolov 

€ 32 27 21 16

za

06.06.15

20.00

Mark Padmore & Roger Vignoles / Schubert & Britten

zo 07.06.15

15.00

Andrea Voets / De beste harpmuziek uit de vorige eeuw

za

13.06.15

20.00

Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd I / Brussels Philharmonic	

€ 41 33 25 17

za

20.06.15

20.00

Laureatenconcert Koningin Elisabethwedstrijd II / Brussels Philharmonic

€ 41 33 25 17

€7

JUNI
€ 21
€ 16

Schenk uw moeder of
vader een avondje cultuur
voor moeder- of vaderdag

Verkrijgbaar op
www.concertgebouw.be
of via +32 70 22 33 02

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.

BESTEL UW TICKETS NU OP

Volg ons op

