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Wie de immersieve ervaring C.a.p.e.
Anima afgelopen oktober op Iedereen
Klassiek niet kon meemaken, krijgt
een herkansing. En net na de krokusvakantie zijn er de eersteklasconcerten, de jaarlijkse afspraak met meer
dan 1.000 zesjarigen voor een avontuurlijk parcours met nieuwe muziek,
van viool solo tot ballonspelers (sic!).
Nieuwe ideeën, zuurstof en
open ruimte. Kunst kruidt ook
het jaar 2015.
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Elke jaarwisseling roept verhalen
op over oud en nieuw. Intense
herinneringen aan wat voorbij is
vermengen zich met hooggespannen
verwachtingen. Ook een seizoen in
het Concertgebouw zit vol verhalen
over oud en nieuw. In de komende
maanden mag u zich weer opwarmen
aan muziek van Cipriano de Rore
tot Luc Brewaeys. Volstrekt nieuw
dit seizoen is het Out of the box-label,
waarmee we projecten aanduiden die
de gekende concertervaring verlaten.
Geen beter voorbeeld van een
out of the box-denker dan Marcel
Duchamp. Bij een bezoek aan de recente tentoonstelling over het vroege
(schilder)werk van Duchamp in het
Centre Pompidou zag ik zijn allereerste readymade Roue de bicyclette uit
1913 (zie foto). Vijftig jaar later, in
een lezing voor The Baltimore Museum of Art, schetst Marcel Duchamp
zijn visie op (schilder)kunst treffend:
‘I was interested in ideas not merely
in visual products. I wanted to put
painting once again at the service of
the mind’. De fysieke en esthetische
uitwerking van een kunstwerk was
voor Duchamp dus ondergeschikt
aan het artistieke concept.
Hoeveel metier Duchamp ook
bezat – zijn schilderijen in de vroege
jaren 1910 zijn technisch verbluffend –,
hij liet de schilderkunst voor wat ze
was en richtte zich onder meer op de
readymade: kunst van ideeën, uit het
alledaagse leven geplukt. Duchamp
werd hiervoor in die tijd niet weinig
geïnspireerd door het futurisme en

vond een echte vliegtuigpropeller een
pak interessanter dan het zoveelste
kubistische portret. De idee van de
readymade beïnvloedde ook andere
kunstdisciplines, zoals muziek en
dans. Alledaagse, ‘gevonden’ klanken
en bewegingen zouden in de 20e eeuw
bouwstenen worden van een nieuwe
esthetiek. Denk maar aan John Cage,
die in de jaren 1960 zijn verwantschap met Marcel Duchamp kracht
bijzette in een legendarisch
partijtje schaken waarbij het
toevallige verloop van het spel
muzikaal werd vertaald.
Duchamps gedachtegoed waart
doorheen het komende voorjaarsprogramma, met Out of the box-projecten
zoals het futurismefestival RUMOER!
en de volstrekt unieke voorstelling
Dark Was The Night, waarin de bezoeker in volledige duisternis wordt
omgeven door de muzikanten van
Solistenensemble Kaleidoskop.

In naam van het voltallige
Concertgebouwteam wens ik u
het allerbeste voor een jaar vol
inspirerende ontdekkingen!
Jeroen Vanacker
Artistiek directeur

© Lucas Denuwelaere
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Marcel Duchamp, Roue de bicyclette © Art Actuel
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Emma Kirkby

Britain’s finest

Het concertgebouw richt dit jaar de
schijnwerpers op muziek en dans uit
Groot-Brittannië. Ook het voorjaar
van 2015 is Brits gekleurd, niet enkel
met Stephen Gills fascinerende
fototentoonstelling, die nog het hele
seizoen te bezichtigen is in het
Concertgebouw, maar ook met
enkele toporkesten en -musici
te gast op ons podium. Ontdek
Britain’s finest op ons programma …

Jan / Feb / Maa 2015

2014 — 2015

Hallé Orchestra
– Afkomstig uit Manchester
– Het oudste orkest van
Groot-Brittannië, opgericht
in 1857 door Sir Charles
Hallé, die tot zijn overlijden
in 1895 bijna alle concerten
dirigeerde.
– Specialisatie: een breed
repertoire van orkestmuziek,
met talrijke opnames
van 19e-eeuwse muziek
– In de pers: ‘Individually
and collectively the Hallé’s
response was of the highest
class.’ — The Telegraph
– Er bestaan ook een kinderen jeugdkoor, een jeugd
orkest van het Hallé Orchestra en zelfs een Hallé Choir
Academy voor volwassenen.
Componist Edward Elgar
dirigeerde ooit zelf nog
het orkest, dat de wereld
première van zijn Eerste
symfonie heeft uitgevoerd.
– In het Concertgebouw
met Elgars Enigmavariaties,
Schumanns Pianoconcerto,
Wagners ouverture uit
Der Fliegende Holländer.
Dirigent: Sir Mark Elder.
Pianist: Martin Stadtfeld.

Brodsky Quartet

The Sixteen

– Afkomstig uit Camberley
– Geboren in 1949
– Specialisatie: renaissance
& barok
– In de pers: ‘Kirkby
embellishes every note
with a grace, lightness
and sparkle which other
sopranos in careers half
as long have already lost.
Her taste serves expression.
Baroque swirls, shakes,
roulades and turns float
as weightlessly as cherubs
on a church ceiling. Kirby
reigns as queen of baroque.’
— Classic fm
– Emma Kirkby was docente
Engels vooraleer ze aan
haar zangcarrière begon
en werd benoemd tot
‘Dame Commander’
in de Orde van het Britse
Rijk ter gelegenheid
van de Queen’s Birthday
Honours-lijst in 2007.
– In het Concertgebouw
met een aantal prachtige
Songes en Ayres, samen
met luitist Jacob Lindberg.
Op het programma staat
muziek van Dowland,
Danyel, Byrd, Lawes,
Ferrabosco & Purcell over
schepping en metamorfose,
Dido en Aeneas,
Sappho en Horatius en
het arcadische ideaal.

– Afkomstig uit Middlesbrough
– Opgericht in 1972 door
Michael & Jacqueline Thomas, Ian Belton en Alexander
Robertson.
– Specialisatie: Brodsky Quartet
gaf verschillende concerten
met complete cycli van
kwartetten van Schubert,
Beethoven, Tchaikovsky,
Britten, Schönberg, Zemlinsky,
Webern en Bartók. Hun
uitvoering van Shostakovich’
integrale strijkkwartetten
leverde het kwartet in 2012 in
Londen de prestigieuze titel
op van ‘Artist in Residence’
in het Londense Kings Place.
– In de pers: ‘The Brodsky’s
achingly beautiful
performance reached
deep into the heart …’
— The Guardian
– Het Brodsky Quartet speelde
met Elvis Costello en Paul
McCartney en heeft zijn naam
te danken aan de Russische
violist Adolf Brodsky.
– In het Concertgebouw met
Engelse strijkkwartetten:
Purcells Chaconne, 3 Idylls
van Frank Bridge,
Shostakovich’ Tweede strijkkwartet en Brittens Derde
strijkkwartet (zijn zwanenzang,
waarvoor Shostakovich
een grote inspiratiebron was).

– Afkomstig uit Oxford
– Opgericht in 1977 door
dirigent Harry Christophers
– Specialisatie: het ensemble
is thuis in de vroege Engelse
polyfonie en renaissancemeesterwerken, brengt nieuwe
inzichten in barokmuziek
en vroege klassieke muziek
en begeeft zich bovendien
in het domein van de 20een 21e-eeuwse muziek.
– In de pers: ‘… the sound is
impeccably blended and
almost too beautiful …’
— Early Music Review
– Het ensemble promoot
The Choral Pilgrimage,
een jaarlijkse toer langs
de mooiste kathedralen in
Engeland, met als bedoeling
de muziek terug te brengen
naar de locaties waarvoor ze
oorspronkelijk geschreven
werd. In 2011 werd Genesis
Sixteen opgericht, een opleidingsprogramma voor jonge
zangers van 18 tot 23 jaar.
– In het Concertgebouw met
Engelands onsterfelijke
erfenis, een overzichtsprogramma met klassiekers uit
de kerkmuziek van de Engelse
renaissance, madrigalen van
Tallis, Byrd en Gibbons en
recentere muziek van Britten,
Tippett en MacMillan …

Emma Kirkby

Brodsky Quartet © Benjamin Ealovega

Harry Christophers

zo 22.03.15 / 15.00 / € 32 27 21 16
Emma Kirkby & Jacob
Lindberg / Songes and Ayres

di 20.01.15 / 20.00 / € 21
Brodsky Quartet /
Engelse strijkkwartetten

do 26.02.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
The Sixteen / Engelands
onsterfelijke erfenis

London Philharmonic
Orchestra
– Afkomstig uit Londen
Opgericht in 1932 door
Sir Thomas Beecham
– Specialisatie: het orkest
speelt wereldwijd klassieke
concerten en operauitvoeringen, maar neemt
ook soundtracks op voor
films en videogames.
Het heeft zijn eigen label
en bereikt jaarlijks
een groot publiek via
activiteiten voor scholen.
– In de pers: ‘Intellectually
and emotionally speaking
this was a classic of its
kind … the accomplishment
of its execution was as
exemplary as it was gripping
… What an extraordinary
concert.’ — The Arts Desk
– Londen Philharmonic speelde
de hymnes op de Olympische
Spelen 2012 in Londen,
nam samen met jazzpianist
Chick Corea een album
op en verzorgde de soundtrack voor de populaire
film The Lord of the Rings:
The Fellowship of the Ring.
– In het Concertgebouw met
Beethovens Zevende symfonie
en zijn Derde pianoconcerto.
Dirigent: Marin Alsop.
Pianist: David Fray.

David Fray © Paolo Roversi

di 03.03.15 / 20.00 / € 50 40 29 19
Hallé Orchestra / Elgar.
Enigmavariaties
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vr 20.02.15 / 20.00 / € 50 40 29 19
London Philharmonic
Orchestra / Beethoven.
Zevende symfonie

Sir Mark Elder
over Edward Elgar

2015 Engelands oudste orkest in de
bekende Enigmavariaties van focuscomponist Edward Elgar.
Wat trekt u zo aan in Elgars muziek?
mark elder: Elgar was een man met
een heel sterk muzikaal instinct, die
zijn vak leerde door zelfstudie. Soms
heb je de indruk dat zijn muziek
beïnvloed is door die van Brahms
of Wagner, maar eigenlijk gaat het
daarbij steeds enkel over vluchtige

invloeden. Gedreven door zijn liefde
voor Wagner bezocht Elgar Bayreuth
enkele keren. Zowel in zijn oratorium
The Apostles als in de Eerste symfonie
hoor je de invloed van Wagner. Het
laatste deel van die symfonie bevat
dan weer een thema dat zo uit een
werk van Brahms geplukt had kunnen zijn. Maar het meest opvallend is
wel Elgars heel originele eigen stem.
Ik noem Elgar graag ‘onze Engelse
Gustav Mahler’. Zijn muziek klinkt
weliswaar niet als die van Mahler,
maar ze herbergt wel dezelfde tegenstelling tussen uitwendig vertrouwen
en innerlijke onzekerheid.
Is het hoorbaar in Elgars muziek dat
hij autodidact was?
Absoluut niet. Hij kon extreem goed
schrijven voor orkest. Denk maar aan
zijn vermaarde celloconcerto of aan
zijn vioolconcerto en zijn Tweede symfonie. Elgar beschikte over een haast
aangeboren gevoel voor orkestratie.
Ook al had hij toen nog amper ervaring met het schrijven van orkestmuziek, toch is de orkestratie van zijn
Enigmavariaties een toonbeeld van
subtiliteit en delicatesse. Zelfs wan-

neer het hele orkest er op zijn luidst
klinkt, blijft hij toch de transparantie
behouden en waakt hij erover dat
elke melodische lijn perfect volgbaar
blijft.

Edward Elgar

Teder en
Melancholisch

Is dit typisch Engelse muziek?
Er schuilt zeker iets fundamenteel
Engels in de melodieën en in het
karakter van Elgars muziek. Met
volksmuziek, zoals in het geval van
het oeuvre van bijvoorbeeld Gustav
Holst en Ralph Vaughan Williams,
heeft dat echter niets te maken. Wat
het dan wel is, kan ik eigenlijk maar
heel moeilijk duiden. Laat me een
poging ondernemen aan de hand van
een van Elgars allermooiste composities: het langzame deel uit zijn
Eerste symfonie. Een soort weemoedige
melancholie gaat daar gepaard met
een diepgravend gevoel van hoop op
betere tijden. Elgar hield enorm van
zijn geboortestreek, diep in WestEngeland. ‘De muziek hangt in de
lucht rondom mij, ik moet ze enkel
maar grijpen’, zo zei hij altijd. Hoewel hij in Londen een hoog aanzien
genoot als master of the king’s music,
trok hij zich veel liever alleen of met
vrienden terug op het platteland.
Composities als de bekende Pomp and
Circumstance Marches bezorgden hem
publieke roem die maar moeilijk te

rijmen viel met zijn eerder gesloten
inborst. Als uitvoerder vind ik het alvast niet eenvoudig om het evenwicht
te bewaren tussen het schaduwrijke
karakter van zijn muziek en de uiterlijke energie en levensvreugde.
Schuilt die tegenstelling ook in zijn
Enigmavariaties?
Het basisthema van de variaties is
teder en melancholisch. Tegelijk
leren we hem in dit werk kennen als
iemand met een uitgesproken gevoel
voor humor. In elk van de Enigmavariaties schetst hij een van zijn vrienden en naasten. Sommige variaties
zijn passioneel en romantisch, andere
zijn onderhoudend en grappig. Starten doet hij met zijn echtgenote.
Middenin is er de beroemde variatie
waarin hij de relatie tot zijn uitgever
omschrijft. Eindigen doet hij met een
zelfportret. Het is alweer typerend
voor hem dat die laatste autobiografische variatie in de oorspronkelijke
versie wel opvallend kort en bescheiden uitviel. De versie die we vandaag
kennen, kwam er enkel omdat zijn
uitgever aangedrongen had op een
wat omvangrijker en imponerender
slot.
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relatie met Elgar ontwikkeld.
Hij heeft het verschillende keren
zelf gedirigeerd. Het is dus zeker
geen toeval dat we ons ook vandaag
nog graag buigen over zijn orkestmuziek. Recent nog hebben we zijn
oratorium The Apostles, volgens mij
een van de absolute hoogtepunten uit
zijn oeuvre, opgenomen.
In de jaren vlak na de Tweede
Wereldoorlog heeft de Britse dirigent
John Barbirolli ons orkest volledig
opnieuw samengesteld. Als cellist had
Barbirolli een heel goed ontwikkeld
oor voor het creëren van een rijke
strijkersklank: die is heel warm en
emotioneel geladen. Noem ons orkest
gerust de tegenhanger van het doorsnee Amerikaanse orkest. Onze koper
blazers kunnen weliswaar heroïsch en
krachtig klinken, maar ze kunnen ook
zoet en delicaat zijn. Dit maakt het
Hallé Orchestra erg wendbaar en geschikt voor uiteenlopend repertoire.
En uiteraard is de muziek van Elgar,
die precies balanceert op de grens
tussen ingekeerdheid en expressiviteit, een kolfje naar onze hand.


Elise Simoens

Hallé Orchestra geniet een
uitstekende reputatie op het vlak van
Britse muziek. Heeft het orkest een
bijzondere band met Elgar?
Ons orkest verzorgde ooit de wereldpremière van Elgars Eerste symfonie.
Elgar was daar zeer opgetogen over.
Aan het begin van de 20e eeuw was
het Hallé Orchestra dan ook het
enige professionele orkest in ons land
dat steeds weer met dezelfde musici
werkte. In Londen bestond toen nog
de gewoonte om de orkesten na ieder
project te ontbinden. Charles Hallé,
de Duitse oprichter van ons orkest,
zag eind de jaren 1850 al in dat het
verstandiger was om voor continuïteit
te zorgen. Ons orkest is in nauwe

‘Er schuilt zeker iets fundamenteel
Engels in de melodieën en in
het karakter van Elgars muziek.’

Sir Mark Elder © Russell Hart

‘Met zijn grote snor straalde hij een
groot zelfvertrouwen uit. Toch was
Edward Elgar een onzekere eenzaat.
Die tegenstelling tussen grootse
expressie en intimiteit voel je ook
in Elgars muziek.’ Aan het woord
is Sir Mark Elder. ‘Elgar is een van
mijn favoriete componisten. Dat is
een voorliefde die ik deel met mijn
voorgangers chef-dirigenten van het
Hallé Orchestra.’ In het Concertgebouw dirigeert Elder op 3 maart
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Sir Mark Elder © Simon Dodd
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Op het programma
di 03.03.15 / 20.00
Hallé Orchestra /
Elgar. Enigmavariaties
vr 24.04.15 / 20.00
Elgar. The Kingdom /
deFilharmonie &
Groot Omroepkoor
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Hear my prayer,
O Lord!
Vox Luminis

Na een onvergetelijk Gesualdoconcert komt Vox Luminis tijdens
de Bach Academie terug naar het
Concertgebouw. De jonge zangers en instrumentalisten oogsten
onder leiding van Lionel Meunier
sinds 2004 prijs na prijs. Het Britse
blad Gramophone roemde al hun
‘intelligente vertolking en vocale
schoonheid’, en nog onlangs werden
ze door de Belgische muziekpers
gekroond tot ‘Jong ensemble van
het jaar 2014’. Met het programma
Afscheid van een prins en een
koningin brengen ze nu twee barokke grootheden bij elkaar: Schütz
en Purcell.

Afscheid van een prins…

Eric Montes, from the series Romance, 2008

28.01 — 01.02.15

Bach Academie
Brugge 2015
Der Tod
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De eerste vorst in kwestie is geen
internationale bekendheid: prins
Heinrich von Reuss uit Gera in
Thüringen, begraven in 1636. De humanistische diplomaat leidde waarschijnlijk een zeer bewust leven, want
hij had zijn levenseinde, zijn overstap
naar het hemelse, tot in de puntjes
voorbereid. Zelfs de grafrede lag
klaar. Als teken van zijn devotie had
hij een koperen lijkkist laten maken,
aan alle kanten schitterend gedecoreerd en voorzien van hoopvolle
bijbelfragmenten die tijdens de
uitvaart zouden klinken. Componist
Heinrich Schütz moet de prins en
zijn plannen goed gekend hebben,
want nog geen twee maanden na
diens overlijden lag er een ‘dodenmis’
klaar, een muzikale zetting van de
teksten op de kist. Die Musikalische
Exequien gelden als het eerste Duitse

requiem en een voorbeeld voor
Brahms, alhoewel het zeker geen
vertaling is van de Latijnse uitvaartsmis. Schütz beschrijft zijn werk zelf
als een Concert in Form einer Teutschen
begräbnis Missa, een titel die verwijst
naar de vocale concerti van bijvoorbeeld Claudio Monteverdi.
De muzikale rijkdom is opmerkelijk als je bedenkt dat de al 18 jaar
aanslepende Dertigjarige Oorlog de
hofkapellen financieel maar ook in personeel hard had getroffen. Schütz zette
dus al zijn inventiviteit in en creëerde
een meesterwerk voor zes tot acht stemmen en een simpele basso continuo-begeleiding. Er komt zelfs een streepje
regie bij kijken: terwijl het tutti aan het
slot de Duitse vertaling van het Nunc
dimittis doet klinken, spreken vanuit
de verte een beata anima, een gelukkige
ziel, en twee serafijnen hun zegen uit
over de gestorvene.

Veel minder obscuur is de tweede vorst
van wie Vox Luminis afscheid neemt:
Mary II, koningin van Engeland,
Schotland en Ierland, plotseling
overleden in 1694, 32 jaar oud. Hoewel
ze in haar testament een somptueuze
staatsbegrafenis uitdrukkelijk had
verboden, voelde koning William
zich er toch toe verplicht, op aandringen van het diepbedroefde volk. De
uitvaart werd een somber spektakel,
waarin honderden door de ijskoude
straten van winters Londen naar Westminster Abbey trowkken, begeleid
door onder meer een dodenmars van
Henry Purcell. Eenmaal in de kerk
was het de beurt aan de Chapel Royal
om de traditionele uitvaartmuziek van
Thomas Morley uit te voeren, voor
het eerst gezongen bij de begrafenis
van Elizabeth I in 1603. Een deel van
het ritueel was in de loop der jaren
kwijtgeraakt en werd vervangen door
nieuwe muziek van Purcell.
Voor wie Purcell zijn eigen Funeral
Sentences schreef, is dan weer niet bekend. Ze komen uit de periode 1680-82,
net als het adembenemende motet
Hear my prayer, O Lord! Eigenlijk
bouwt Purcell erin voort op het werk
van Engelse polyfonisten als Thomas
Tallis en William Byrd – net als
trouwens in zijn kamermuziek,
op 15 mei te horen bij Phantasm –
maar hij geeft er een moderne draai
aan door een flinke dosis muzikale
spanning. Muziek voor fijnproevers!


Albert Edelman

Vox Luminis

Een Bach Academie Brugge gewijd aan de Dood,
dat is minder luguber dan het lijkt als je bedenkt hoe
Bach en zijn tijdgenoten omgingen met ouder worden,
sterven en dan, hopelijk toch, een eeuwig verblijf in
de hemel. Dat geloof leverde alvast de allermooiste
muziek op, deze editie van het festival gebracht door
Collegium Vocale Gent, Vox Luminis en tal van
topsolisten.

… en een koningin
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Treuren en troosten
Lamentarium:
omgaan met de dood in muziek

ik toch met mijn onbezorgde 29 jaar.
Iemand zei eens: “Doodgaan is niks
om mee in te zitten, iedereen kan
het”, maar het is niet het einde waarmee ik worstel – vooral het achterblijven lijkt me een zware opdracht. Toch
heb ik het in mijn tekst liever over
het leven en alle manieren die we
bedenken om de dood niet te vrezen.
Een zoektocht, zoals ook Benjamin en
ik nog de ideale synthese ontwikkelen
tussen zijn en mijn klanken.’
Marieke De Maré speelt niet alleen zelf in de kelders van de Stadsschouwburg, ze koos ook de context
voor Bachs gambasonates, in de Biekorf uitgevoerd door de jonge Franse
musici Lucile Boulanger en Arnaud
de Pasquale. ‘Het leek mij interessant

Op het programma

om die complexe maar hoopvolle en
zelfs vrolijke muziek te kaderen in
enkele zware gedachten uit de wereldliteratuur. Samen met mijn jonge
woordkunst-studenten in Torhout
werken we aan de voordracht.’
Het laatste luik van het Lamentarium, een samenwerking met Cultuurcentrum Brugge, ligt in handen van
vocaal kwartet Reve. Zij houden het
klein maar fijn, aldus sopraan Griet
De Geyter: ‘Vier zangers, een luitist
en wat slagwerk maken een spannende mix van Purcells Funeral Sentences
en liederen van Dowland enerzijds
en meditatieve delen uit The Little
Matchgirl Passion anderzijds. Componist David Lang liet zich inspireren
door Bachs Mattheuspassie en won
er een Pulitzer-prijs mee. Het is
grandioze kamermuziek!’


za 24.01.15 / 10.00-12.30 & 14.00-16.00 /
Concertgebouw
Bach Academie Brugge: Der Tod
(Ignace Bossuyt)
di 03.03, 10.03, 17.03 en 24.03.15 / 14.00-16.00 /
Concertgebouw
Johannespassion, Hohe Messe, Cantates.
Het volmaakte vocale oeuvre van J.S. Bach
(August De Groote)

do 29.01.15 / 20.00 / € 18 15 12* / Stadsschouwburg
The Goldlandbergs /
Emanuel Gat Dance
do 29.01.15 / 16.00 / **
Open repetitie Collegium Vocale Gent
vr 30.01.15 / 20.00 / € 41 33 25 17
Collegium Vocale Gent /
Bach. Trauer Ode
vr 30.01.15 / 22.30 / € 16
Romina Lischka & Liam Fennelly /
Tombeaux voor twee
za 31.01.15 / 11.30 (0-2 jaar) & 14.00 (2-5 jaar) /
€ 12 / € 6 voor -26 j.*
AliBaBach /
Companhia de Música Teatral
za 31.01.15 / 14.00 / € 16* / Kapel O.L.V. van Blindekens
Maude Gratton /
Bidden met de handen
za 31.01.15 / 14.00 / € 21 / Stadsschouwburg & Biekorf
Lamentarium /
Treuren en troosten
za 31.01.15 / 17.00 / € 16
Pascal Dubreuil /
Bach. Engelse Suites
za 31.01.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Vox Luminis /
Afscheid van een prins en een koningin
za 31.01.15 / 22.30 / € 16
Barthold Kuijken & Ewald Demeyere /
J.S. & C.P.E. Bach. Fluitsonates

Albert Edelman

‘Het is niet het einde
waarmee ik worstel –
vooral het achterblijven
lijkt me een zware
opdracht. Toch heb
ik het in mijn tekst
liever over het leven
en alle manieren die
we bedenken om de
dood niet te vrezen.’

zo 01.02.15 / 10.00 (2-5 jaar) & 11.30 (0-2 jaar)
& 14.00 (2-5 jaar) / € 12 / € 6 voor -26 j.*
AliBaBach /
Companhia de Música Teatral
zo 01.02.15 / 14.00 / € 16 / Kapel O.L.V. van Blindekens
Maude Gratton /
Bidden met de handen
zo 01.02.15 / 15.30 / € 16
Marie-Elisabeth Hecker & Michail Lifits /
Bach, Schubert & Rachmaninov
zo 01.02.15 / 17.00 / € 16
Alexander Lonquich /
C.P.E. Bach & Schubert
zo 01.02.15 / 20.00 / € 41 33 25 17
Collegium Vocale Gent /
Bach. Cantates
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wo 28.01.15 / 20.30 / € 15* / Kunstencentrum De Werf
Think Bach. Improvisaties op Bach /
Frappé-Pincée
wo 28.01.15 / 16.00 / **
Open repetitie Collegium Vocale Gent

Lamentarium

Een jonge vrouw zit en kijkt. Ze kijkt
naar een berg en naar een man die een
gat graaft in de grond. ‘Ik graaf om iets
te begraven’, zegt hij, maar waarvoor het
graf precies dient, zal pas gaandeweg hun
gesprek blijken.
Dat is de aanzet die schrijver-performer Marieke De Maré in gedachten heeft voor haar Lamentarium-optreden met cellist Benjamin Glorieux
op 31 januari. ‘Bij het thema treurnis
en troost dachten we allebei aan het
beeld van de berg’, vertelt ze. ‘Benjamin herinnerde me aan Caspar David
Friedrichs evocatieve schilderijen en
de bevreemdende sfeer van Schuberts
Der Tod und das Mädchen. Die wereld
spreekt me aan voor dit project. Jonge
mensen voelen angst om te sterven, of
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Extra
vr 09.01.15 – zo 01.02.15
Tentoonstelling Johann Sebastian Bach,
leven en werk door Johan Huys
vr 30.01.15 / 19.15 / **
Inleidend gesprek met Philippe Herreweghe
door Katelijne Boon
za 31.01.15 / 11.00-12.00 / Gratis
zo 01.02.15 / 11.00-12.00 / Gratis
Beiaardconcerten door Frank Deleu
(stadsbeiaardier Brugge)
zo 01.02.15 / 11.00 / € 7**
Bach en de muzikale taal van pijn, rouw en hoop /
Lezing door Christoph Wolff
(Engels gesproken)

* Niet inbegrepen in weekendpas
** Contextactiviteiten zijn gratis met een concertticket of
weekendpas. Voor sommige activiteiten is inschrijven
noodzakelijk bij In&Uit Brugge of op +32 70 22 33 02.
Weekendpas: € 164 156 148
Combi 5 concerten: -20%
Jongeren (-26): -50%
Senioren (65+): -15%
Groepen (15+): -15%
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W I E I S WA Y N E
MCGREGOR?

Wayne McGregors
Atomos
Schoonheid op de grenzen
van het menselijke

De Britse Wayne McGregor is
een van de meest inventieve
choreografen van zijn generatie
en staat bekend om de dwars
verbanden die hij in zijn werk
weet te leggen tussen dans, film,
muziek, visuele kunst, technologie
en wetenschap. Voorstellingen
worden steevast gekenmerkt door
kracht en rauwe emotionaliteit,
uitgevoerd door klassiek getrainde
dansers. Op 7 maart brengt hij met
zijn gezelschap Random Dance
de indrukwekkende voorstelling
Atomos naar het Concertgebouw.

07.03.15

Domein
Wayne McGregor

wayne mcgregor: ‘Om in ontwikkeling te blijven, moet ik connecties
maken met andere kunstvormen.
Alleen zo kan ik mijzelf motiveren
om ’s ochtends mijn bed uit te komen
en aan de slag te gaan. Een nieuwe
versie van Het Zwanenmeer maken,
dat vind ik geen uitdaging. Er lopen
zo veel ontzettend interessante kunstenaars, wetenschappers en filosofen
rond, dat ik wel van de gelegenheid
gebruik móét maken om met hen te
werken. Alleen op die manier blijf
ik mezelf verrassen.’

graphic Objects. Voor Atomos schreef
hij een essay, dat werd opgenomen in
het Engelstalige programmaboekje
dat bij de voorstelling werd uitgebracht (de première van Atomos vond
plaats op 9 oktober 2013). Hierin gaat
hij dieper in op het onderzoek dat
ten grondslag heeft gelegen aan het
maakproces van de voorstelling.
Ieder lichaam is tastbaar, zichtbaar en aanwezig in ruimte en tijd;
er is intentie, emotie, verlangen en
spanning. Het is met dat uitgangspunt dat Wayne McGregor volgens
professor Leach aan de slag ging. De
choreograaf heeft de letterlijke grenzen van het lichaam opgezocht. In
zijn ogen houdt een mens niet op te
bestaan aan de rand van zijn lijf, met
andere woorden bij de buitenste laag
van onze huid.

Atomos – Wat is
een lichaam?

Atomos

Wayne McGregor

Wat en wie heeft jou gemaakt tot
wie je bent? De constructie van het
menselijk lichaam roept de vraag
op welke elementen en atomen ons
tot een mens maken. Wat maakt ons
aanwezig? De zichtbaarheid bij anderen maakt ons tot mens. Empathie,
gedeelde herinneringen, de relatie tot
onszelf en de ander.
McGregor is vertrokken vanuit de
veronderstelling dat een lichaam intelligent is, dat het denkt en creëert.
Het is deze intelligentie van het

(in The Argus – stage, interview door
Dominic Smith, 8 november 2013).

James Leach, sociaal antropoloog aan
de universiteit van West-Australië,
werkte in het verleden mee aan een
van de projecten van McGregor en
Random Dance: Enhancing Choreo-
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In 1993 richt choreograaf Wayne
McGregor als 22-jarige zijn eigen gezel
schap op, Random Dance, dat in een
van de meest prestigieuze danshuizen
ter wereld resideert, het Londense
Sadler’s Wells. Daarnaast werkt hij
permanent met en voor andere huizen
zoals de Scala van Milaan, het Stuttgart
Ballet, het Bolshoi Ballet en het Royal
Ballet. Zijn carrière leidt McGregor ook
tot buiten de gangbare dansomgeving,
met choreografieën voor videoclips
(Lotus Flower van Radiohead) en
installaties (voor The Hayward, Saatchi
Gallery en Centre Pompidou). Techno
logie, animaties, filmbeelden, 3D-archi
tectuur, elektronische geluidsdecors
en virtuele dansers hebben steeds een
prominente plaats in zijn unieke en
multidisciplinaire dansvoorstellingen.
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Tijdens het maken van Atomos liet
McGregor zich leiden door een, naar
eigen zeggen, iconische film uit de
jaren 1980. Welke film dit is, wil hij
op voorhand niet prijsgeven. In de
repetities is deze film tot op het bot
ontleed, en onderzochten choreograaf
en dansers alle aspecten ervan. Het
gebruik van een leugendetector speelt
in de film een belangrijke rol, en dit

Nog meer technologie werd aan de
voorstelling toegevoegd door middel
van ‘Becoming’. De dansers hebben
tijdens de repetities samengewerkt
met een levengroot digitaal aangestuurd ‘lichaam’, dat het groeiproces
van een menselijk lichaam nabootste.
Het kreeg de naam Becoming. Op die
manier wilde de choreograaf onderzoeken hoe een menselijk lichaam
reageert op de aanwezigheid van een
andere entiteit.
Er is verschillende jaren aan
Becoming gewerkt. In eerste instantie
is het slechts een interactieve hulp
tijdens de repetities van McGregor.
In zijn laatste versie krijgt het een
meer menselijk uiterlijk. Becoming
wordt dan ook wel de 11e danser
van Random Dance genoemd.

Vrienden van het
Concertgebouw
Dit waren de Vriendenconcerten
in oktober 2014…

Ik keek enorm uit naar de voorstelling TOROBAKA en wist niet wat ik
moest verwachten. Wat een geluk had
ik om de samensmelting tussen twee
voor mij onbekende culturen van
dichtbij te mogen ervaren. Vooral het
respect dat beide dansers hadden voor
elkaars dans en muziek, de fysieke
zoektocht naar hun roots, blijft nog
nazinderen. Het had iets aards, het
leek te getuigen van het feit dat onze
vluchtige, platte commerciële maatschappij de roots van elke volkscultuur nooit zal weten te overtreffen.
Dat deed deugd.
– Isabelle

Muziek bij de voorstelling
A Winged Victory For The Sullen,
deze de muziek bij de voorstelling
schreef is de groep rond Adam Wiltzie
(oprichter van Stars of the Lid) en
Dustin O’Halloran, een componist uit
Los Angeles. De twee hebben elkaar
voor het eerst ontmoet in Italië en
vanuit deze vriendschap is uiteindelijk een bijzondere samenwerking
gegroeid. De groep maakt zijn composities niet in de beslotenheid van een
studio, maar in grote akoestische omgevingen, zoals de bekende Grunewald
kerk in Berlijn of de historische DDR
radiostudio’s aan de Spree. A Winged
Victory For The Sullen speelt sinds
2011 concerten over de hele wereld en
werd door Wayne McGregor gevraagd
om mee te werken aan Atomos.


Vrienden kunnen in mei tickets
boeken voor de concerten van
seizoen 2015-2016, vóór de start
van de gewone ticketverkoop!
Ontdek alle andere voordelen op
onze website. Vriend worden kan
via de ticketlijn (+32) 70 22 33 02.

Heel blij dat we deze avond konden
beleven: op die manier maakten we
kennis met voor ons onbekende,
prachtige, ragfijne muziek die fan
tastisch vertolkt werd! Een avond die
bijblijft …
– Rony & Rita

© Tim Theo Deceuninck

za 07.03.15 / 13.00 / € 20
(geen korting)
Workshop dans met Random
Dance / Wayne McGregor
za 07.03.15 / 16.00 / € 7
(gratis met een ticket voor
de voorstelling om 20.00)
Interview Wayne McGregor &
documentaire Going Somewhere
(Catherine Maximoff)
za 07.03.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Atomos / Random Dance |
Wayne McGregor

Atomos

De voorstelling TOROBAKA van
de bejubelde en gelauwerde choreografen Khan & Galván is voor mij
nu al een van de hoogtepunten van
het nog prille seizoen 2014-2015
van het Concertgebouw. Het was
een feest van dans en muziek van
twee virtuoze mensen met sterke
tradities, maar ook aandacht voor
de hedendaagse wereld. De meet
& greet achteraf was een mooie
afsluiter van een boeiende en
unieke ervaring.
– Vincent

Tekst: De Warande

Op het programma
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Als Vriend van het Concertgebouw
koos ik voor het bijwonen van het
concert Sturm und Drang door Anima
Eterna Brugge. Wat een verrijking
om voordien in de Kamermuziekzaal
ingewijd te worden over de Sturm
und Drang-periode door Prof.
Ignace Bossuyt.
Op een briljante manier bracht hij
ons de meerwaarde bij van de werken
van die avond en ik was dan ook benieuwd naar de uitvoering ervan.
En als ik dan even persoonlijk mag
zijn: ik vond het Hoboconcerto van Carl
Emanuel Bach een echte ontdekking.
Benoît Laurent deed ons genieten met
de betoverende klanken uit zijn hobo.
Zeker iemand om te volgen.
Mozart en Haydn op het programma is natuurlijk ook het neusje van
de zalm. Haydns symfonie, de opener
van het concert, was van een prachtige
eenvoud. Genieten van het begin tot
het einde.
Nadien kon nog wat nagepraat
worden met een lekker glaasje wijn.
Proficiat.
– Dirk

© Tim Theo Deceuninck

Becoming, de 11e danser

fascineert de maker, aangezien een
leugendetector eind vorige eeuw de
eerste wetenschappelijke toepassing
was van de biometrie. Biometrie staat
voor het vaststellen van meetbare
eigenschappen van levende wezens.
Sinds het einde van de vorige eeuw
wordt het toegepast als identificatiemethode op basis van unieke
lichaamskenmerken van personen.
McGregor is vooral gefascineerd
door de mogelijkheid om het stijgen
of dalen van iemands stressniveau te
meten. Bij zijn eigen dansers heeft
hij deze metingen gedaan tijdens de
repetities en de uitkomsten ervan
werden omgezet in cijfers en tabellen,
en uiteindelijk in een 3D-object. Het
object kreeg zijn eigen rol binnen de
choreografie. Later verdween het weer,
maar de uitkomst van zijn aanwezigheid zit nog altijd in Atomos verweven.

© Tim Theo Deceuninck

menselijk lichaam die hij tot uitgangspunt van de voorstelling heeft
gemaakt. Niet alleen de intelligentie
van één enkel lichaam, maar ook de
intelligentie van een lichaam in de
relatie tot andere lichamen. Zoals
die van de tien dansers van Random
Dance die Atomos dansen. Hoe is het
om een mens te zijn tussen anderen?
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Virginaal

gespeeld had. Maar ik was er heel
nieuwsgierig naar. In de eerste plaats
omdat ik veel met middeleeuwse
muziek bezig was. Maar in de tweede
plaats ook omdat het organetto me
de ontmoeting leek tussen de twee
instrumenten die ik op het conservatorium gestudeerd had: piano
en blokfluit. Je hebt natuurlijk het
fysieke contact met de toetsen, maar
het organetto heeft ook iets van een
blaasinstrument omdat je via de
blaasbalg de lucht zelf aanstuurt. Een
heel lichamelijk, intiem gevoel is dat.
Dat eerste organetto kwam trouwens
met een zelfbouwpakket uit Duitsland, in het begin klonk het nergens
naar! Het organetto is vooral verbonden met de muziek uit de 14e en de
15e eeuw. Tijdens Keys please! halen
we het organetto uit zijn comfortzone
en nemen we het mee naar het hof
van Henry VIII.

Kort: een rechthoekig
mini-klavecimbel

Keys please!

Vijf eeuwen Engelse klaviermuziek

Vijf concerten, vijf keer een ander
klavier. Dat is de formule van Keys
please! Wie dacht alles wat toetsen
heeft al wel eens gehoord of gezien
te hebben, moet beslist langskomen op 11 januari. Uitzonderlijke
instrumenten sieren het podium
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voor minstens vijf eeuwen Engelse
klaviermuziek, van de hoekige melodieën aan het hof van Henry VIII
tot aan de manische klokken in de
muziek van Harisson Birtwistle.
We stellen de hoofdrolspelers en hun
instrumenten alvast kort aan u voor.

mahan esfahani: De klank van het
virginaal verbaast me nog altijd: er zit
heel veel lucht in, bijna als een stem.
Van veel muziek die geschreven werd
door de Engelse virginalisten zoals
Gibbons en Byrd weten we helemaal
niet of ze nu voor het klavecimbel of
voor het virginaal bedoeld was. Maar
als je zo’n stuk dan eenmaal op een
virginaal speelt, wordt het wel bijna
een nieuwe compositie. Een virginaal
voelt helemaal anders aan en daardoor speel je ook anders. Het heeft
om te beginnen een korter klavier en
je hebt ook een veel intiemer contact
met de snaren. Het virginaal is een
instrument dat alles wat je denkt of
wat je doet heel precies reflecteert.
De kleine klank past ook beter bij
een huiselijke, innige setting. Een
klavecimbel is voor mij eerder een
concert-instrument, bedoeld voor
publieke muziek. Op het virginaal
kan ik me helemaal overgeven aan
de conversatie tussen de componist
en mezelf. De luisteraar is dan
bijna een voyeur.

Petra Somlai © Marco Borggreve

Jan Michiels
Tasto Solo © Thomas Guillin

Mahan Esfahani © Marco Borggreve
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Kort: een Engelse, rechthoekige
variant van de Weense pianoforte

Kort: de Rolls Royce in pianoland

Kort: een draagbaar
middeleeuws orgeltje

Toen ik mijn eerste
organetto kocht, had ik er nog nooit
een gezien, laat staan dat ik erop

Clementi-Pianoforte

Steinway

Organetto

guillermo perez:

als een vorm van ‘muzikale democratie’: de klank blijft overal ongeveer
hetzelfde, of je nu de laagste of de
hoogste toets aanslaat. En dat heb je
ook nodig om bijvoorbeeld de muziek
van Birtwistle tot haar recht te laten
komen. Een van de voordelen van
een pianist is dat hij polyfoon moet
denken. Je wordt daardoor iemand
die gemakkelijk verschillende dingen
tegelijkertijd kan horen en denken.
En dat is interessant, want daardoor
komt er telkens iets nieuws tevoorschijn. Die gelijktijdigheid vormt de
rode draad doorheen het programma
dat ik zal brengen.

jan michiels:

Als ik heel eerlijk ben,
moet ik toegeven dat ik me nog
altijd meer aangetrokken voel tot de
19e-eeuwse Steinway. Daarbij hoor je
nog heel wat kleurverschillen tussen
de registers. Maar voor de muziek die
ik ga spelen op Keys please! is een
20e-eeuwse Steinway natuurlijk het
meest geschikt. Je zou die moderne
vleugelpiano kunnen beschouwen

petra somlai: Zowat alles aan de
Engelse pianoforte is anders dan bij
de klassieke Weense: de klankkast, de
zangbodem, de snaren, de pedalen …
Al die technische vernieuwingen
samen zorgden voor een heel andere
klank: voller, met een langere resonantie en een veel groter dynamisch
bereik. We weten dat Haydn, toen
hij naar Londen trok, helemaal in de
wolken was over dit instrument. En
dat hoor je ook in zijn muziek; hij
begon heel anders te componeren. Ik
heb zelf nog niet vaak de kans gehad
om echt op een Engelse pianoforte te
spelen en kijk dan ook erg uit naar
dit concert. Chris Maene heeft net
een exemplaar gerestaureerd en ik
mag er in zijn atelier op studeren, dat
is een ongelooflijk cadeau. Het wordt
ongetwijfeld een spannende ontdekkingsreis vol verrassingen. Want
uiteindelijk toont het instrument
waarvoor de muziek oorspronkelijk
bedoeld was je pas echt hoe je de muziek moet spelen. En welke betekenissen er allemaal in verscholen zitten.
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Claviorganum
Kort: twee instrumenten voor
de prijs van één
Bart Naessens © Marco Borggreve

Concertgebouwmagazine

bart naessens: Ik ben zelf organist en
klavecinist. Heel veel muziek werd
destijds geschreven ‘voor klavier’, zonder te specifiëren of het nu voor orgel
of voor klavecimbel bedoeld was. En
dan merkte ik als organist dat sommige dingen gewoon niet werken op orgel: bijvoorbeeld passages waar je veel
diepe basnoten na elkaar hebt. Die
klinken echt beter op een klavecimbel.
Maar andersom had ik als klavecinist
ook vaak problemen: want wat doe
je als er in je partij drie maten lang
liggende akkoorden geschreven staan?
Dan ben je weer beter af met een
orgel. Het claviorganum is dan perfect,
want je hoeft niet te kiezen. Met één
toets bedien je zowel een orgelpijp als
de snaar van een klavecimbel. Bovendien was het claviorganum vroeger
waarschijnlijk veel wijder verspreid
dan we tot nu toe dachten. In Engeland heeft het instrument een echte
bloeiperiode gekend. Maar ik vond
tijdens mijn doctoraatsonderzoek ook
bewijzen van claviorgana in Portugal,
Italië en het zuiden van Duitsland.



Annemarie Peeters

Op het programma
zo 11.01.15 / Dagpas € 50
(of € 38 excl. concert om 20.00)
11.00 / € 16
Mahan Esfahani /
De Engelse virginalisten
14.00 / € 16
Tasto Solo / Muziek voor
Henry VIII
15.30 / € 16
Jan Michiels / A British Clockwork
17.00 / € 16
Petra Somlai / Linking London
20.00 / € 21
il Gardellino & Bart Naessens /
Händel. Orgelconcerti
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Paul Van Nevel
in de huid van
de componist

500e verjaardag Cipriano de Rore

topzangers, soms aangevuld met
instrumentalisten. Wanneer die
zich rond Van Nevel scharen, en
nadat de stemvork heeft getrild,
kunnen fascinerende muzikale
werelden verkend worden.
Op 29 maart betreden ze in
het Concertgebouw Brugge
de klankwereld van componist
Cipriano de Rore.

We ontmoeten Paul Van Nevel, met
een smeulende sigaar in de hand, op
een druilerige herfstavond op zijn
nieuwe adres in Gent. We willen het
zeker hebben over de 500e verjaardag
van Cipriano de Rore, een componist
die wellicht in Ronse werd geboren,
en die de komende maanden door het
Huelgas Ensemble met verschillende programma’s in de kijker wordt
gezet. Een van zijn topwerken, de
Missa Praeter rerum seriem, staat in het
Concertgebouw op het programma.
Van Nevel zette het werk 12 jaar geleden met zijn ensemble al op cd. Nog
enthousiast over een recente herbeluistering van die opname peilen we
naar Van Nevels kijk op deze beklijvende brok muziek. ‘De Rore is een
Franco-Flamand die het imitatieve
contrapunt nog hoog in het vaandel
draagt’, zegt Van Nevel. ‘Deze mis is
daar een schitterend voorbeeld van.
Hij combineert er een zesstemmig
motet van Josquin Desprez met een
ontleende melodie, een zogenaamde

cantus firmus. Dat is een echte tour de
force. Mozart en Beethoven namen
voor hun variaties vaak simpele
melodietjes waar ze veel kanten mee
uit konden. Het motet van Desprez
dat de Rore als model gebruikt, is
echter zeer complex en zeer dicht
contrapuntisch geweven. Hij bepotelt
dat weefsel het hele stuk door op een
geniale manier. In het begin is het
motet nog goed herkenbaar, maar
daarna wordt er met respect voor het
origineel op doorgeborduurd. Ik ken
geen enkel ander voorbeeld van een
mis die zo complex is opgebouwd.
Daarom kan je bij het beluisteren van
dit werk nooit alles tegelijk vatten.
Eigenlijk zou je het werk minstens
drie keer op een avond moeten kunnen uitvoeren.’
Dat is het Huelgas Ensemble
uiteraard niet van plan. Er komt in
Brugge eerder die dag wel een lectureperformance met Van Nevel en het
Huelgas Ensemble. ‘Dit is muziek die
ver afstaat van de 21e-eeuwse mens’,
legt Paul Van Nevel uit. ‘Beethoven is
voor ons al gemakkelijker toegankelijk, en Mahler en Wagner, daar smelten we direct voor. Bij muziek van de
Rore zal dat minder snel gebeuren en
toch was de emotionele impact van
de muziek toen ook zeer belangrijk.
Ze werd opgehangen aan beelden en
modulaties die de toehoorders meteen
herkenden, maar die wij niet meer
spontaan ervaren. Vroeger werd deze
muziek beluisterd door de happy few
die alle geheimen van de muziek door
en door kenden. Vandaag zitten er
600 mensen in de zaal met een heel
andere achtergrond. De vraag is hoe
je het publiek kan meetrekken naar
een wereld die men niet meer kent.
De mensen waren toen helemaal

© Tim Theo Deceuninck

Luisteren met andere oren

anders. Ze kenden bijvoorbeeld een
andere vorm van concentratie. Alleen
al het feit dat wij alle uitvoeringen
dankzij opnames opnieuw kunnen
beluisteren, creëert een heel andere
luisterattitude dan 500 jaar geleden.
Een lecture-performance geeft wat
info en laat de mensen fragmentarisch naar de muziek van de Rore
luisteren, zodat ze al een aantal kapstokken hebben waar ze ideeën aan
kunnen ophangen die ze tijdens het
concert zullen herkennen.’
Naast de imponerende zevenstemmige mis is Van Nevel ook bijzonder
enthousiast over de madrigalen die de
Rore componeerde. ‘Bij de Rore valt
mij zijn gevoel voor detail op’, zegt
Van Nevel. ‘Ik vergelijk hem graag
met Béla Bartók. Geen enkele noot
is overbodig. Alles staat precies op
zijn plaats. Elk madrigaal of motet
van de Rore heeft wel iets bijzonders.
Niemand minder dan Monteverdi was
overigens laaiend enthousiast over de

‘Bij het beluisteren van dit
werk kan je nooit alles tegelijk
vatten. Eigenlijk zou je het werk
minstens drie keer op een avond
moeten kunnen uitvoeren.’

© Tim Theo Deceuninck

Al meer dan veertig jaar is Paul Van
Nevel de drijvende kracht achter het
Huelgas Ensemble. De basis voor
het succes is zijn tomeloze passie
voor muziek uit de middeleeuwen en
de renaissance, die hij doorheen de
jaren met veel overgave exploreerde
en van binnenuit leerde kennen. Om
ze tot klinken te brengen, verzamelt
hij rond zich een uitgelezen selectie
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Rores madrigalen. “Mijn ziel brandt,
maar mijn ogen zijn bevroren”, die
tekst van Petrarca brengt hij met zijn
muziek door allerlei kleurschakeringen en modaliteitsveranderingen op
een geniale manier tot leven. Daardoor krijgen voor een 21e-eeuwer die
de teksten van Petrarca niet meer
kent, elk woord en elke zin plots een
eigen kleur, geur en een eigen karakter. Zijn tekstkeuze zegt overigens
veel over zijn eigen karakter. De Rore
was een groot melancholicus. Het
portret dat Hans Mielich, de hofschilder van het Beierse hof, van de
Rore maakte, bevestigt dat beeld ook.
Een tiental motetten zijn alleen voor
mannenstemmen geschreven. Hij
had duidelijk een voorliefde voor die
donkere, sombere kleuren.’

Respect voor kwaliteit
Van Nevel staat ondertussen met het
Huelgas Ensemble al meer dan 40
jaar op de planken en blijft programma’s maken waarin bekende namen
naast ontdekkingen staan. ‘Homer
Herpol is bijvoorbeeld een fantastische componist uit de 16e eeuw,
die vooral in Nürnberg en Konstanz
werkte’, horen we Van Nevel tijdens
het gesprek onder meer zeggen. Af
en toe is er in de programma’s van
het Huelgas Ensemble ook ruimte
voor nieuwe muziek, zoals recent
nog uitvoeringen van Et Lux voor
vocaal kwartet en strijkkwartet van
Wolfgang Rihm. ‘Een werk van 65 minuten zonder onderbreking was een
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uitdaging voor mezelf en de zangers’,
legt Van Nevel uit. ‘Rihm, die zelf nog
veel gezongen heeft, weet heel goed
wat vocaal mogelijk is. Het was een
uitstekende samenwerking met het
Minguet Quartett dat adembenemende instrumentale commentaren op de
gezongen polyfonie levert in dit werk.
Volgend jaar gaan we in Lissabon
ook werk van Gabriel Fauré en
Anton Bruckner zingen en het zesde
Brandenburgs concerto van Bach uitvoeren. Af en toe zetten we de vensters
open, maar we blijven hoofdzakelijk
trouw aan ons repertoire uit de middeleeuwen en de renaissance.’
Panamarenko stopte op zijn 65e
met het creëren van kunst, Jeroen
Brouwers vindt daarentegen dat hij
op zijn 74e zijn beste boeken schrijft.
En Paul Van Nevel? ‘Mijn beheerraad
heeft ook al gevraagd hoe het met
de opvolging zit’, lacht Van Nevel.
‘Ik heb geantwoord dat ik me nog
uitstekend voel en ik wil zeker nog
10 of 15 jaar doorgaan. Ik draag heel
wat ervaring mee, die zowel tijdens
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het voorbereidende werk, de repetities en de concerten zijn vruchten
afwerpt. Waarom zou ik dan stoppen?
Als ik tijdens de repetities eens even
niet voor de zangers sta, klinkt het
niet zoals ik denk dat het zou moeten klinken. Dan kan ik toch beter
blijven dirigeren?’
En ook het publiek lust de concerten en cd’s van het Huelgas Ensemble
nog steeds. Dat is ongetwijfeld voor
een groot deel de verdienste van Paul
Van Nevel zelf. De vraag is hoeveel
persoonlijkheid hij naast zijn kennis
en ervaring in zijn uitvoeringen laat
binnensijpelen. ‘Helemaal niets’, antwoordt Van Nevel gedecideerd. ‘Mijn
creativiteit is het weergeven van wat ik
denk wat de componist gedacht heeft
toen hij de muziek schreef. Het is een
moeilijke taak om in de huid en in het
hoofd van de componist te kruipen.
Maar daar doe ik het nu net voor. En
over het klinkende resultaat dat al
dat werk oplevert, gooi ik geen saus
meer om het zogenaamd interessanter
te maken. Onlangs kreeg ik nog heel

wat kritiek over me heen omdat ik in
een ongewoon chromatisch stuk van
Claude Lejeune veel zou toegevoegd
hebben. Ik heb er de partituren bij
moeten halen om aan te tonen dat het
er wel degelijk allemaal staat. Ik vind
het erg belangrijk om respect op te
brengen voor de kwaliteit van de goede
polyfonisten en ben bijzonder huiverig
om iets toe te voegen tenzij het door de
componist zo gedacht is.’


Met poppen kan je ook veel gemak
kelijker de verbeeldingskracht
van een sprookje oproepen.

Verbeelding aan
de keukentafel

Componist Kobe Proesmans over
familievoorstelling Wulong of de dansende draak

Tom Eelen

Op het programma
zo 29.03.15 / 16.00 / € 7 (of gratis
met een ticket voor het concert
van 20.00)
De redding van Cipriano de
Rore / Lecture-performance
door Paul Van Nevel en Huelgas
Ensemble
zo 29.03.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Huelgas Ensemble / De Rore.
Missa Praeter rerum seriem

In de familievoorstelling Wulong of
de dansende draak brengen dansers
en muzikanten diverse werelden,
tradities en disciplines samen. Voor
muzikant en componist Kobe Proesmans en zijn partner choreografe
Iris Bouche was de creatie van deze
voorstelling een bijzondere ervaring.
‘We voelden ons als kinderen in
onze eigen speeltuin.’
Kobe Proesmans moet even in de tijd
terugkeren voor het ontstaan van deze
familievoorstelling in HETPALEIS:
‘Iris en ik bezochten de Europalia-
tentoonstelling rond China. Het was
die boeiende wereld van de oude
Chinese dynastieën die ons inspireerde om een voorstelling voor kinderen
te maken. Dat de tentoonstellingsmakers de kunstwerken met onderschriften naar kinderen hadden vertaald,
gaf het een duwtje. Alleen, wij wilden
weg van een tekst. Wij droomden
vooral van een visuele, woordeloze
voorstelling. Iris en ik hebben anderhalf jaar keuvelend het project laten

rijpen. Wulong ontstond als het ware
aan de keukentafel.’
Bent u als percussionist kenner van
de traditionele Chinese muziek?
kobe proesmans: Nee. Dat hoeft ook
niet. Zoals het verhaal niet geënt is
op een traditionele mythe, wou ik me
niet vastpinnen op één muziekstijl.
Er zitten diverse invloeden in: Taiwanees, Koreaans … De muziek heeft
Chinese accenten, maar even goed
zijn er rollen weggelegd voor accordeon en viool. We hebben dit verhaal
vooral verteld met de muziek als
uitgangspunt. Zeg maar het Peter en
de wolf-principe. Organisch kwamen
daar de dans en de poppen bij.
Waarom de poppen? Kreeg u
het verhaal niet gezegd met dans
en muziek alleen?
Toch wel. Iris en ik zagen de poppen
onmiddellijk als hoofdpersonages
omdat ze een perfecte aanvulling
vormden op de grote, menselijke
figuren die de goden voorstellen.

Van deze voorstelling straalt bijzonder veel spelplezier af. Hebben kinderen nog oog en oor voor muziek?
Zeker weten. In elk kind zit een
muzikant, actief of passief. Alleen heb
ik schrik dat we de pasjes van K3 als
muzikale norm zijn gaan nemen.
Ik wou dat we iets meer ‘out of the
box’ zouden denken. Muziek is veel
meer dan een toonladder. Het hoeft
ook niet altijd een resultaat te hebben.
Muziek moet vooral plezier uitstralen!
We zien u als percussionist aan het
werk bij Gabriel Rios, Zita Swoon,
El Tattoo Del Tigre … U bent
wellicht een van de meest gevraagde
percussionisten van het land.
Het is heel fijn om in totaal uiteenlopende projecten als uitvoerend
muzikant op te treden. Met Wulong
kon ik nu ook een stap verder zetten:
het componeren, het maken van een
muzikale partituur die de ruggensteun vormde voor een voorstelling.
Heel boeiend en het smaakt naar
nog. Alleen laten de agenda’s van
Iris en mij nu niet meteen een
nieuwe productie toe.


Rik De Jonghe

In Wulong of de dansende draak
belandt het meisje Ming Ming in
een droomwereld waarbij ze verschillende goden ontmoet. Toch
krijgt ze heimwee. Wat alleen nog
erger wordt als drie vervaarlijke
demonen op de proppen komen.
Een woordeloze voorstelling
met een mix van spel, poppen,
muziek en dans, waarbij iedere
toeschouwer zijn verbeelding
optimaal kan laten werken. De
voorstelling kon al op heel wat
lovende kritieken rekenen.

Huelgas Ensemble

Wulong © Kurt Van Der Elst

Op het programma
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zo 22.02.15 / 15.00 / vanaf 8 jaar /
€ 12 / € 6 voor -26 j.
Wulong of de dansende draak /
HETPALEIS
i.s.m. Cultuurcentrum Brugge

21

Concertgebouwmagazine

Jan / Feb / Maa 2015

2014 — 2015

Landschappen
tot leven gewekt

© Stephen Gill – From: Outside In

Britse fotograaf Stephen Gill fascineert

© Stephen Gill – From: Outside In

Met de reeks Talking to Ants, gemaakt tussen 2009 en 2013, neemt
fotograaf Stephen Gill ons mee
naar Oost-London. De beelden
voor Outside In werden in Brighton
gefotografeerd in 2010. Vergezichten
en landschappen worden tot leven
gewekt door objecten en diertjes
die de fotograaf op de plaats zelf
fascineren en die hij in zijn camera
stopt. Met die werkwijze wil Gill de
sfeer van de locatie in zijn beelden
brengen. Hij beschouwt deze foto’s
als beelden waar conflict of harmonie op goed geluk zijn ontstaan in
het uiteindelijke beeld, afhankelijk
van de plek waar de voorwerpen
terechtkwamen.

Outside In van Stephen Gill brengt
een nieuw soort documentaire.
In tegenstelling tot de nauwkeurige,
onderzoekende kijk of de hyperrealiteit, die mogelijk is dankzij de
moderne cameratechnologie, is Gills
benadering verfrissend ongepolijst
en eigenzinnig. Hij combineert onscherpe beelden van zijn onderwerp,
de kustplaats Brighton, genomen met
een goedkope camera met vaste focus,
met kleine gevonden voorwerpen die

hij in zijn camera en rechtstreeks
op de filmemulsie heeft aangebracht.
Gills meerlagige foto’s belichamen
imperfectie en toeval, en zorgen
voor een fragmentair en onwezenlijk
effect. De reeks brengt een intieme
beleving van een plaats in beeld.

Toeval als creatief proces
Gill werkt uitsluitend analoog en
een groot deel van zijn werk tot op
heden is gemaakt in het kader van
een eenvoudig concept, waarbij het
fotografisch proces op zich bepaalt hoe
het resultaat er zal uitzien. Hij heeft
er geen probleem mee dat het toeval

© Stephen Gill – From: Outside In

‘Fotografie slaagt er goed in
om dingen binnenstebuiten
te keren. Dit is het omgekeerde:
de buitenwereld wordt naar
binnen gebracht.’ — Stephen Gill
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een creatieve rol speelt. Als vervolg op
zijn experimenten met de effecten van
technologische beperkingen, het weer
en de omgeving op zijn foto’s staat
Outside In toe dat de omgeving tussenkomt in het beeld op het moment
dat het wordt genomen. Gill stopte
organisch én door de mens gemaakt
materiaal in de camera, dat ongezien
blijft door de lens, en zijn reportage
over Brighton wordt mede tot stand
gebracht en gezien door deze laag.
Uit Gills werk bleek altijd al belangstelling voor de natuur. Het vuil
dat Gill van de straten van Brighton
schepte, ligt op het oppervlak van de
foto’s als een elementaire natuurlijke
laag. Organisch materiaal als zaaddozen, dode bladeren, bloemblaadjes,
gras, zeewier, twijgen en in één beeld
zelfs een vissenstaart mengt zich met
door de mens gemaakte dingen: het
lipje van een drankblikje, plastic, glas
en kabels. Het gaat niet zomaar om
zwarte silhouetten, maar veeleer om
het rood en roze van bloemblaadjes
en plastic en het grasgroen van organisch materiaal, die door de speling
van het licht door de lens worden
getransformeerd en oplichten met
een kleurrijke opaciteit.
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In het hoofd van Gill
De laag van materie in de camera
legt de zowel werkelijke als psychologische barrière tussen de fotograaf en
de wereld bloot. Met het onderwerp
van de foto’s aan beide zijden van de
lens wordt de scheidende aanwezigheid ervan voelbaar of zelfs zichtbaar.
Wat in de camera wordt vastgelegd, is
een onderzoek van de plaats van heel
dichtbij. Het gebeurt op vertrouwelijke voet, het kijken op zich is als een
zelfonderzoek, een vluchtige blik in
het hoofd van de fotograaf, alsof we
onszelf verplaatsen in de gedachten
van het individu dat de omgeving verkent. Alle fotografische projecten van
Gill worden trouwens opgezet met
de bedoeling er uiteindelijk ook een
boek van te maken. Op die manier
wordt zijn eenzame catalogiseren van
een plaats uiteindelijk opgetekend
in een voorwerp dat opnieuw de
individuele handeling van het kijken
versterkt.
Doordat de klemtoon zo sterk op
het proces ligt, kan het gebeuren dat
de betekenis in Gills werk soms niet
duidelijk naar voren komt.

Stephen Gill (1971, UK) exposeerde
eerder in de National Portrait Gallery,
The Victoria and Albert Museum, Tate,
Victoria Miro Gallery, Leighton House
Museum, Haus der Kunst … Zijn werk
was te zien op festivals als Les Rencontres d’Arles, The Toronto Photography
Festival en PHotoEspaña. Ook voor zijn
originele en prachtige fotoboeken krijgt
hij alom erkenning.

De meerlagige fotografie van dit
project is esthetisch verleidelijk.
De beelden zijn mooi gekleurd,
zintuiglijk en met textuur. De handen
vrije aanpak van bepaalde elementen in het productieproces door de
fotograaf beklemtoont de creatieve
alchemie die centraal staat bij alle
fotografie. Maar het werk creëert
zichzelf niet – Gill is niet naïef.
Hij bepaalt de parameters voor de
creatie van het werk en je mag er
zeker van zijn dat hij alles zorgvuldig
redigeert. Met Outside In weet hij een
aparte sfeer vast te leggen. Zoals de
jeugdherinneringen aan wandelingen
langs het strand roept de laag met
bloemen, grind en zand, zeewier en
vissenstaarten die over de onscherpe
foto’s ligt, beelden op van halfvergeten zonovergoten vakanties en de
geur van zout in de lucht. Door de
buitenwereld in de camera te stoppen,
heeft Gill een doeltreffende manier
gevonden om de essentie of
de geest van de plaats vast te leggen.
Sophie Wright

Op het programma

Outside In © Stephen Gill

Dit was Iedereen Klassiek 2014

Gills beelden werden gebruikt als
campagnebeelden voor seizoen
2014-2015 van het Concertgebouw.
Een selectie van zijn foto’s is te
bezichtigen in het Atrium van het
Concertgebouw en dat nog tot het
einde van het seizoen. Het boek
Talking to Ants met werk van Stephen
Gill is te koop voor € 45 in het
Concertgebouwcafé, waar u ook
door een inkijkexemplaar kan bladeren.



Nog tot 20.06.15 / Gratis met een
concertticket / Concertgebouw
Tentoonstelling Stephen Gill /
Talking to Ants & Outside In
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Iedereen houdt van klassiek!

Het robotorkest van stichting Logos © Leontien Allemeersch

Kleine voorwerpen binnen in
de camera bedekken bepaalde
elementen in de foto’s, maar laten
ze ook beter uitkomen. In een bepaalde foto speelt een voorwerp in
de camera de hoofdrol. Een mier,
die levend in de camera werd gestopt,
is over Gills film gekropen en bevroren, als in aspic, terwijl ze zich in
het beeldvlak omhoog bewoog.
De meeste beelden bieden evenwel
niet zo’n gevoel van focus. De chaotische wereld van Outside In brengt
dingen samen in verwante maar
vreemde combinaties: zeewier krult
over een strandtafereel, grind dat in
de camera is gestrooid blijkt afkomstig van het bouwwerk op de achterliggende foto … maar het oog springt
van details op de voorgrond naar de
beelden op de achtergrond zonder
dat de compositie een duidelijke
hiërarchie van onderwerpen aangeeft.
Die surrealistische schaalverschuivingen doen denken aan de verwarde
herinneringen aan een plaats:
terwijl we in ons hoofd van de
ene gedachte naar de andere
fladderen, komen beeldfragmenten
ongeordend samen.
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Driestemmige
installatie met dans
Wereldpremière Real, So Real
op muziek van Morton Feldman

Met Real, So Real gaat kunstenaar
Marc Vanrunxt op zoek naar het
spanningsveld tussen het reële
(real) en het irreële (unreal), naar de
interactie tussen stem (de zangeres)
en lichaam (de danser).
Het uitgangspunt van de voorstelling
Real, So Real is de compositie
Three Voices van de Amerikaanse
componist Morton Feldman
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(1926-1987), met drie stemmen, waarvan één live gezongen is en de andere
twee op band zijn ingezongen. Feldman stipuleerde – zijn aanwijzingen
voor de uitvoering van dit stuk zijn
voor zijn doen opvallend precies –
dat een zangeres voor twee grote luidsprekers moet staan, als zouden deze
twee graftombes zijn.
Feldman schreef Three Voices in
1982 voor zangeres Joan La Barbara,

als hommage aan en ter nagedachtenis van schilder Philip Guston
en dichter Frank O'Hara. Feldman
stuurde de partituur per post naar
La Barbara op en vergeleek in een
bijgevoegde brief de drievoudige partituur met een kleed dat haar perfect
zou passen. Iets meer dan dertig jaar
later laat sopraan Els Mondelaers
in het Concertgebouw haar stem in
drievoud klinken: net als Joan La
Barbara zal ook zij zowel de livepartituur zingen als de twee klankbanden
inzingen.
Three Voices laat zich kenmerken
door een strak, repetitief en daardoor
dwingend karakter. Het is technisch
gezien een ware tour de force. Els
Mondelaers studeerde de twee tapes
beetje bij beetje in en zong ze daarna
in; eenmaal ze op de scène verschijnt,
zal ze meer dan 50 minuten lang
zingen. Terwijl ze die derde partituur zingt, zal ze zich verhouden tot
de eerdere opnames van haar eigen
stem die op dat moment uit de boxen
weerklinken.
Danseres De Corte, die in dialoog
gaat met deze driestemmige installatie, biedt als dansend lichaam krachtig weerwerk aan de monumentaliteit
van Three Voices. De voorstelling kan
beschouwd worden als het derde
luik van een trilogie voor en door
De Corte, die bestaat uit Mijn solo
voor Marie (Vernietigd) (1997),
Lamentatio (2009) en Real,
So Real (2015).
Marc Vanrunxt kiest opnieuw voor
de muziek van Morton Feldman en
engageert zich daarmee blijvend in
een dialoog met diens oeuvre. Feldmans abstracte muziek is voor hem al
sinds 1998 een genereuze inspiratiebron. Sinds 2003 werkt
Vanrunxt samen met het hedendaags
muziekensemble ChampdAction –
dat overigens vorig najaar in het
Concertgebouw de ‘In C App’ lanceerde. Samen voerden ze enkele van
Feldmans stukken op, onder andere
in de voorstellingen Raum (2006)
en For Edward Krasinski (2010).

concertgebouwcafé

wifi access

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

Real, So Real
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‘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.

JANUARI

FEBRUARI

MAART

Vox Luminis & Lionel Meunier: Heinrich Schütz.
Musicalische Exequien. Outhere, 2010

Jordi Savall & Pedro Estevan: Alfonso X O
Sábio - Anônimos. Danças, Cantigas & Cantos
da terra. Alia Vox, 2014

Y. Suh - Y. Saelens - T. Bauer - Anima Eterna
Brugge - Collegium Vocale Gent - Cantate
Domino & Jos van Immerseel: Carl Orff:
Carmina Burana. Outhere, 2014

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

CONCE
RT
GEBOU
W
SERVIE
S

Gezellig tafelen voor of na
een voorstelling met een verrassing
op vertoon van het concertticket.
MEER INFO?
zie ﬂyer in het Concertgebouw
en de deelnemende horecazaken

TER BOEVERIE | LE BON VIVANT | BISTRO MARCO | CHEZ
VINCENT | NARAI THAI | PASTIS | T PUTJE |
DE FOYER | LA FONTANA | | T PALLIETERKE
CAFÉ ‘T ZAND | BISTRO LA PORTA | BELLE EPOQUE

Op het programma
wo 21.01.15 / 20.00 / € 21
Real, So Real / Marc Vanrunxt
& ChampdAction

free press

wo — za vanaf 11 uur
Op dagen met een
voorstelling open een
uur voor aanvang.

scan deze QR-code
met uw smartphone
en bekijk online
alle info

brugge.be

© photoxpress - john keith
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SAVALL INTIEM

ZA 14.02.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Beleef een mooie Valentijns
avond in het gezelschap van
Jordi Savall, grootmeester van
de viola da gamba. De Britse
gambamuziek die de Concertzaal
vult, bestaat uit dansen, lamenti
en traditionele songs van
componisten als Tobias Hume,
John Playford, hofcomponist
Alfonso Ferrabosco … Savall
wordt daarvoor bijgestaan
door slagwerker Frank McGuire,
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die de van oorsprong Ierse
bodhran bespeelt. De twee
musici vormen de perfecte
combinatie voor de uitvoering
van de Ierse, Keltische en
Engelse volksmelodieën waarop
de componisten van deze
avond zich inspireerden.
Een programma met muziek
die bij weinig luisteraars
bekend in de oren klinkt,
maar verrassend mooi is!

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

KORT

ANIMA BLOGT
– LE QUATTRO STAGIONI

LETS RADIO KOOR VERBINDT OOST EN WEST

TENTOONSTELLING
THE ONGOING MOMENT

Naar goede gewoonte lanceerde Anima Eterna Brugge eind
augustus zijn nieuwe concertseizoen. Maar achter de schermen
zijn er eigenlijk geen seizoenen
meer: het werk stopt niet op het
einde van de lente – integendeel: dit is de tijd die we nodig
hebben om met een fris hoofd,
onbevangen blik en extra dosis
durf een massa aan artistieke
ideeën te boetseren tot een
aanbod waar we met trots achter kunnen staan.

Het Lets Radio Koor kan
zonder twijfel een van de
beste koren van de wereld
genoemd worden. Dirigent Kaspars Putnins kiest
tijdens zijn vierde passage in
Brugge voor een verrassend
programma van uitersten:
hij verbindt romantische
westerse muziek met
een hedendaags oosters
repertoire. Schumann en
Brahms staan naast de

ZO 02.02 – MA 20.04.15 /
CONCERTGEBOUWCAFÉ / GRATIS

Voor Anima was het een drukke
zomer: een seizoensbrochure
werd geboren, er werd opgenomen in het Concertgebouw
(een Schubertiade-cd-box!), er
werd geknutseld aan een muziekspel voor de Cultuurmarkt,
geschaafd aan de C.a.p.e.
Anima-ervaring, gepuzzeld aan
een heuse Carmina Buranafotoroman en getimmerd aan
een nieuwe website; productieplanningen werden opgemaakt,
partituren besteld, instrumenten
gezocht, verzameld en geres-

taureerd; en … er werd luidop
gedroomd over dat waar we
het meest naar uitkijken: de
klassieke meesterwerken door
hoboïst Benoît Laurent en klarinettiste Lisa Shklyaver, grande
dame Marianne Beate Kielland
in Arianna a Naxos (te zien op 9
januari in het Concertgebouw)
en de kippenvelmomenten
waarvoor ons Tsjechische programma ongetwijfeld zal zorgen
(op 13 maart in het Concertgebouw). Na enkele jaren in ‘het
veld’, is dat – gelukkig! – nog
steeds mijn slotsom: winters,
lentes, zomers, herfsten achter
de schermen. Een melomaan
verliest zijn streken niet!

ZA 17.01.15 / 20.00 / € 21

Japanse componist Toshio
Hosokawa, die afgelopen
najaar live in het Concertgebouw tijdens het driedaagse
Domein Toshio Hosokawa
bewees dat hij niet in het
minst geïnspireerd is door
westerse klassieke muziek. Het Lets Radio Koor
brengt Die Lotosblume, een
hommage aan Schumann.
Verfijnde meerstemmigheid
vinden we in Toru Take-

mitsu’s Wind Horse. Dat de
oosterse muziek zijn inspiratie uit natuurelementen
haalt, illustreert ook Echoes
Of Heaven And Earth van
Guo Wenjing. Dit concert
in het Concertgebouw is de
laatste kans om het indrukwekkende Lets Radio Koor
aan het werk te zien op hun
Benelux-tour.

Sofie Taes
Anima Eterna Brugge

Cineast Didier Frateur heeft een oog voor
wat er voor en naast de camera gebeurt.
Zowel in het volle filmlicht als in de schaduw
van de actie, maar met een lichte voorkeur
voor een onderbelichte omgeving. Hij vertoeft graag in de schemerzone, waarin hij
toch perfect de subtiele nuances in kleur
en licht weet te vatten …
Didier Frateur werkte mee als cameraman
en eerste assistent op de sets van
Moonwalkers, Suite Française, Waste
land, The Fifth Estate, Violet, La Tendresse,
Largo Winch II, Farinelli, Daens, No Man’s
Land, Altiplano en als clapper-loader
bij Toto Le Héros.
Vanaf februari is zijn werk in The Ongoing
Moment te bezichtigen in het Concertgebouwcafé!

vr 09.01.15 / 20.00 /
€ 41 33 25 17
Haydn & Beethoven
vr 13.03.15 / 20.00 /
€ 41 33 25 17
De klank van Bohemen

Jordi Savall

IL GIARDINO ARMONICO
SLUIT PASSIETRILOGIE AF
VR 20.03.15 / 20.00 / € 41 33 25 17
Ter gelegenheid van het KlaraFestival 2015 brengt Il Giardino
Armonico drie avonden na elkaar
een Passietrilogie in Antwerpen,
Brussel en Brugge. Rode draad
is de relatie tussen Passie en
Liefde, eeuwenoude thema’s die
niemand onberoerd laten. Het
toporkest en dirigent Giovanni
Antonini verkennen de liefde in al
zijn facetten. Samen met violiste
Isabelle Faust sluiten ze op 20
maart hun trilogie af in het Concertgebouw met een programma getekend door tranen en
afscheid: Mozarts ‘Ach, ich fühl’s’
uit De Toverfluit of ‘Padre,
germani, addio’ zijn prachtige

aria’s die gebracht worden door
de bejubelde Duitse sopraan
Mojca Erdmann, die op haar palmares al vele rollen met muziek
van Mozart heeft staan. Verder
die avond ook Locatelli’s muzikale beschrijving van Ariadnes
wanhoop en verdriet en Haydns
Farewell-symfonie. Wereldklasse!

Mojca Erdmann

KORT

Marianne Baete Kielland © Veronica Melå
Lets Radio Koor © Jānis Deinats

© Didier Frateur

THE KEYS
Concertgebouw Brugge
lanceert dit seizoen de formule
THE KEYS, waarbij kunst
liefhebbers elkaar vinden
in een gezamenlijk engagement
om het Concertgebouw te
steunen. KEYS-leden investeren
mee in de toekomst van het
Concertgebouw en geven zo
uitstraling aan de cultuurstad
Brugge, in Vlaanderen en
ver daarbuiten. Promotor
Anima Eterna Brugge © Alex Van Hee
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Peter Poppe bracht de
enthousiaste groep met nu
al 115 leden een eerste keer
samen rond het concert van
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest op 15 november 2014.
Het werd een aangename
kennismaking waarbij men
al uitkeek naar een volgende
ontmoeting van THE KEYS.
Interesse? Alle info op
www.the-keys.be!
The Keys © Tim Theo Deceuninck
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C.a.p.e . Anima

OOK IN HET CONCERTGEBOUW

Met een videobril op ontdekking
doorheen het Concertgebouw
Much ado about Nothing.
dinsdag 13 januari 2015. 20 uur
Erich Korngold. Much ado about Nothing?
Viel Lärmen um Nichts
Frédéric Devreese. Pianoconcerto nr. 4
Franz Liszt. Pianoconcerto nr. 1
Maurice Ravel. Suite Ma Mère l'Oye
Dirigent. Jan Latham-Koenig
Solist. Liebrecht Vanbeckevoort. piano
Bernstein & Bruckner.
dinsdag 10 februari 2015. 20 uur

© Toerisme Brugge, Jan Darthet

Leonard Bernstein. Serenade voor viool,
strijkorkest en slagwerk
Anton Bruckner. Symfonie nr. 2

za 24.01.15 / 20.00 / Concertzaal
HOOVERPHONIC / REFLECTION TOUR
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)*
www.ticketsbrugge.be / www.greenhousetalent.be
Organisatie: Greenhouse Talent

Dirigent. Kees Bakels
Soliste. Liza Ferschtman. viool
Sommernachtstraum.
dinsdag 19 maart 2015. 20 uur
Daan Janssens. Creatie
Ludwig Van Beethoven. Vioolconcerto opus 61
Felix Mendelssohn. Ein Sommernachtstraum

wo 11.02.15 / 20.00 / Kamermuziekzaal
LIGHT AND SHADOW / VLAAMS RADIO KOOR
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)*
www.ticketsbrugge.be / www.vlaamsradiokoor.be
Organisatie: Vlaams Radio Koor

Dirigent. Jan Latham-Koenig
Soliste. Suyoen Kim. viool

zo 15.02.15 / 16.00 / Concertzaal
ISABELLE BEERNAERT / GLASS
Info & tickets: www.sherpa.be / www.musichall.be
Organisatie: Music Hall & Dancers On Stage

Info en tickets.
050 84 05 87
www.symfonieorkest.be
In&Uit Brugge
Organisatie.
Symfonieorkest Vlaanderen vzw

vr 27.02.15 / 20.00 / Concertzaal
AXELLE RED / THEATERTOUR
Info & tickets: www.icanhearmusic.be
Organisatie: I Can Hear Music

vr 06.03.15 / 20.00 / Kamermuziekzaal
MÉLI MÉLO MON DIEU! / VLAAMS RADIO KOOR
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)*
www.ticketsbrugge.be / www.vlaamsradiokoor.be
Organisatie: Vlaams Radio Koor
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
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Dirk Ferschtman
Liza
Brossé © Luc
©Monsaert
Marco Borggreve

zo 01.03.15 / 11.00 / Concertzaal
HET KAMERORKEST / BOHEMIA
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)*
050 81 66 18 (elke werkdag tussen 09.00 en 13.00)
tickets@hetkamerorkest.be / www.hetkamerorkest.be
Organisatie: Het Kamerorkest Brugge

DATA!
EXTRA W KANS
NU U
GRIJP EZE UNIEKE
OM D RING TE
ERVA VEN!
BELE

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!

Wie al eens een project van CREW
beleefde, kent het principe: als
bezoeker krijg je een videobril op de
neus, een koptelefoon op de oren en
een computer op de rug. Voor omstaanders lijkt het alsof je vervolgens
wat onbestemd rondwaggelt, maar
dat is schijn. Met je benen sta je in
de werkelijkheid maar met je hoofd
bevind je je via filmbeelden in een
andere wereld. Bijzonder is dat je
‘in de filmische ervaring staat’: je
kunt 360° rondkijken in het beeld
en wandelen waarheen je wilt. Via
schermpjes op borst en rug kan je
persoonlijke begeleider volgen waar
je je bevindt en eventueel zachtjes
bijsturen. ‘C.a.p.e.s.’ noemt het
gezelschap deze immersieve reizen,
wat staat voor ‘computer automated
personal environments’.
C.a.p.e. Anima is zo’n immersieve wandeling. In het Concert
gebouw ga je op ontdekking doorheen de unieke architectuur van
het gebouw, je ontmoet muzikanten
en belandt uiteindelijk op het
podium, waar Anima Eterna
Brugge Beethovens Zesde ‘Pastorale’
symfonie uitvoert onder leiding van
Jos van Immerseel. Her en der hoor
je vage geluiden – een deur die open
gaat of dichtslaat – of zie je een
gehaaste schim voor je uitlopen. Op
die momenten desintegreert het gebouw tot een labyrint van texturen,
vormen, kleuren, geluiden, mogelijke verhaallijnen … en ontstaat er
waarlijk ruimte voor persoonlijke
indrukken en gedachten. Net zoals
de architectuur van het Concertgebouw is Beethovens ‘Pastorale’, een
‘monument’. Die kwaliteit wordt in
grote mate gevormd door de manier
waarop de klanken door akoestiek

worden gestuurd. De geluidservaring in C.a.p.e. Anima, waar je
je tussen de muzikanten door kan
bewegen, is erg verschillend van een
beluistering thuis of in een orkestzaal. Dankzij de techniek hoor je de
verschillende instrumenten meer
aanwezig als je je naar ze toedraait
en minder aanwezig wanneer je ze
de rug toekeert. De symfonie valt
daardoor uiteen in motieven en
klankkleuren, de ervaring krijgt
de kwaliteit van een persoonlijke
wandeling doorheen de partituur
(wat trouwens erg goed aansluit bij
de idee van een pastorale).
Zo nodigt C.a.p.e. Anima de
bezoeker uit voor een bijna tastbare,
hoogst persoonlijke muzikale ervaring. Eric Joris van CREW verduidelijkt: ‘Het is een manier om de
mensen dichterbij, zelfs vlakbij de
muziek te brengen. Dirigent Jos van
Immerseel is ook heel geïnteresseerd om het publiek de muziek van
dichtbij te laten beleven. Tijdens
grote concerten zit je tegenwoordig
als publiek in een zaal afgescheiden
van de muziek. Bij C.a.p.e. Anima

C.a.p.e. Anima © Lucas Denuwelaere
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hoor je de muziek anders: doordat
je tussen de muzikanten rondloopt,
is de textuur van de muziek heel anders dan wanneer je zou stilzitten.’
De Belgische première van het
project vond plaats tijdens Iedereen
Klassiek in het najaar van 2014.


Julie Rodeyns

C.a.p.e. Anima is een project van
Anima Eterna Brugge en CREW
in opdracht van Concertgebouw
Brugge.

Op het programma
vr 13.03.15 / 16.00-19.00
(voor het concert van
Anima Eterna Brugge) / € 3
zo 03.05.15 / 10.30-18.00
(tijdens de RUMOER!happening) / € 3
Een sessie duurt 30 minuten
Reserveer uw ticket en tijdstip
via onthaal@concertgebouw.be
of +32 50 47 69 99

JANUARI
zo 04.01.15

15.00

Nieuwjaarsconcert / Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor (inclusief nieuwjaarsdrink)

do 08.01.15

20.00

De twee werelden van het claviorganum / Lecture-performance door Bart Naessens

vr

20.00

Anima Eterna Brugge / Haydn & Beethoven

09.01.15

€ 62 52 40 30
€7
€ 41 33 25 17

zo 11.01.15		

Keys please! / Vijf eeuwen Engelse klaviermuziek

p. 16

za

17.01.15

20.00

Lets Radio Koor / Vocale poëzie uit oost en west

€ 21

di

20.01.15

20.00

Brodsky Quartet / Engelse strijkkwartetten

€ 21

wo 21.01.15

20.00

Real, So Real / Marc Vanrunxt & ChampdAction

€ 21

BACH ACADEMIE BRUGGE 2015 / Der Tod

p. 8

€ 16

28.01 — 01.02.15

FEBRUARI
zo 08.02.15

15.00

Odysseia Ensemble / Speechless Song

do 12.02.15

20.00

Lâchez tout! / LOD muziektheater / François Sarhan / Red Note Ensemble

za

20.00

Jordi Savall / Pub en paleis. Britse gambamuziek

14.02.15

€ 21
€ 32 27 21 16

wo 18.02.15

17.00 & 20.00

Dark Was The Night / Solistenensemble Kaleidoskop

do 19.02.15

17.00 & 20.00

Dark Was The Night / Solistenensemble Kaleidoskop

€ 25

vr

20.02.15

20.00

TST
London Philharmonic Orchestra / Beethoven. Zevende symfonie		LAA
TICKETS

zo 22.02.15

15.00

Wulong of de dansende draak / HETPALEIS

€ 12 / € 6 voor -26 j.

do 26.02.15

20.00

The Sixteen / Engelands onsterfelijke erfenis

€ 32 27 21 16

zo 01.03.15

15.00

Musicall Humors / Consort songs tussen hemel en hel

di

03.03.15

20.00

Hallé Orchestra / Elgar. Enigmavariaties

€ 50 40 29 19

za

07.03.15

13.00

za

07.03.15

20.00

Workshop dans met Random Dance / Wayne McGregor
Atomos / Random Dance | Wayne McGregor

€ 32 27 21 16

zo 08.03.15

11.00

Lees meer! / Kris Van Steenberge & Margot Vanderstraeten

do 12.03.15

20.00

Ensemble Apotheosis / Paris-London. De Franse roots van Henry Purcell

vr

13.03.15

20.00

Anima Eterna Brugge / De klank van Bohemen

€ 41 33 25 17

vr

20.03.15

20.00

Il Giardino Armonico & Isabelle Faust / Pianti e addii

€ 41 33 25 17

zo 22.03.15

15.00

Emma Kirkby & Jacob Lindberg / Songes and Ayres

€ 32 27 21 16

do 26.03.15

20.00

Collegium Vocale Gent / Bach. Johannespassie

€ 50 40 29 19

zo 29.03.15

16.00

De redding van Cipriano de Rore / Lecture-performance door Paul Van Nevel en Huelgas Ensemble

zo 29.03.15

20.00

Huelgas Ensemble / De Rore. Missa Praeter rerum seriem

€ 25
E

€ 50 40 29 19

MAART
€ 21
€ 20
€7
€ 16

€7
€ 32 27 21 16

Geschenktip
Schenk uw geliefde(n) een avondje cultuur met
een Concertgebouw-geschenkbon. Verkrijgbaar
bij In&Uit Brugge 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

