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‘Wat we tegenwoordig met enige 
zekerheid kunnen vaststellen, is dat 
we de tijd ervaren als iets dat niet 
alleen steeds sneller lijkt te gaan, 
maar ook als iets waarvan we steeds 
minder lijken te hebben.’ 

De Nederlandse filosofe Joke Herm-
sen presenteert in haar boek Stil de 
tijd alternatieven voor de vandaag 
vaak verguisde kloktijd en zet daar-
voor een indrukwekkend rijtje filoso-
fen, schrijvers en kunstenaars in. De 
titel van het boek is veelzeggend: tijd 
en stilte zijn evidente medestanders. 

Toen filosoof Johan Braeckman in 
februari door De Standaard geïnter-
viewd werd over het jaar onbetaald 
verlof dat de professor opnam om te 
kunnen lezen, wees hij op het belang 
van deze begrippen: ‘het vergt traag-
heid, rust en stilte om waardevolle 
zaken te leren kennen’.

Bij een dergelijk statement voelen 
we ons als een vis in het water; naar 
het Concertgebouw kom je om enige 
tijd samen stil te zijn en met muziek 
en dans net díe kunst te ervaren die 
slechts in de tijd, in het moment 
ontstaat. Geen multitasking maar 
concentratie. Geen agenda maar 
ontvankelijkheid voor wat komt. Het 
motto van ons project SLOW (36h) 
sluit daar naadloos bij aan: ‘Hoe 
trager de ervaring, hoe intenser de 
herinnering’. Het voortdenderende 
vooruitgangsdenken van de Wester-
se tijd wordt in dat weekend even 
ingeruild voor het Oosterse concept 
van cyclische tijd dat veel beter past 
bij (levens)kunst: anders dan bij 
pakweg technologie wordt kunst met 

de tijd niet beter. Of is de muziek 
van Brahms volgens u superieur ten 
opzichte van het werk van Bach of 
Mozart?

Kunstenaars scheppen tijdloze 
momenten, interpreteren tijd als 
ruimte voor iets nieuws. Dat mogen 
we het komende najaar ten overvloe-
de ervaren, van Toshio Hosokawa 
die ‘met zijn klanken de schoonheid 
en de kracht van het leven uitdrukt’, 
over de meeslepende improvisaties 
tijdens Jazz Brugge tot de spirituele 
trip in de openingsvoorstelling van 
December Dance.

Een nieuw seizoen, het hele 
programma vóór ons. We hebben alle 
tijd. Geniet ervan.

Jeroen Vanacker
Artistiek directeur

VOORWOORD

We hebben alle tijd

T I P !

za 08.11.14 / 21.30 / € 7
SLOW TALK #4 / Gesprek 
met Kristien Bonneure & Joke 
Hermsen
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08 — 09.11.14

SLOW (36h)
Kunstenfestival van de traagheid

Hoe trager de ervaring, hoe intenser de herinnering
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2014 — 2015 SLOW (36h)

Wie ontkent dat de kans groter is iets kwaliteitsvols 
te realiseren als je er de tijd voor neemt? Denken, 
doen, slijpen, schaven, vallen en weer opstaan. Van 
8 tot 9 november geeft Concertgebouw Brugge u 
tijdens SLOW (36h) 36 uur de tijd om stil te staan bij 
iets waardevols. 

Beelden, klanken en installaties laten u halt houden 
in een maatschappij die de vlucht vooruit neemt. 
Componisten als John Cage en kunstenaars als Agnes 
Varda wisten het al: met een minimum aan middelen 
kun je veel zeggen. Een andere strategie om de essentie 
te bereiken is herhaling, zoals Erik Satie en de bezwe-
rende gregoriaanse gezangen ons leren. Tijdens het 
kunstenfestival SLOW (36h) staat kiezen niet gelijk 
aan verliezen: Saties Vexations, Bachs Wohltemperierte 
Klavier integraal uitgevoerd, kunstenaar Bernard Van 
Eeghem die de hoogtepunten uit de wereld- en kunst-
geschiedenis schildert, een architectuurinstallatie met 
timelapse-opnamen … Volg uw intuïtie en vergeet uw 
klok: ‘tijd’ staat gelijk aan ‘duur’, u bepaalt zelf hoe-
lang u verwijlt bij de performance waar u binnenstapt. 
Een duurzame en krachtige herinnering is wat u mee 
naar huis krijgt.

‘De voorbije tijd leerde ik 
veel mensen kennen voor 
wie stilte meer is dan de 
afwezigheid van ongewenst 
geluid. Wie stilte ervaart, 
voelt vaak een verbindende 
kracht. Stilte is van 
niemand en van iedereen.’

— Kristien Bonneure 
VRT-journalist, auteur van het nieuwe boek Stil leven. 
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden en 
gastvrouw van de Waerbeke Conferentie 2014

Peter Jacquemyn, beeldend 
kunstenaar & muzikant

‘Tijd maken en tijd nemen is een cruciale factor in elk 
creatief proces. Met een beheerst volgehouden, circulaire 
beweging wrijft de Oosterse kalligraaf de inktstaaf op de 
wrijfsteen, langzaam komt de gitzwarte Oost-Indische 
inkt vrij. Op traditionele wijze inkt maken vraagt tijd. 
De kalligraaf bouwt zijn concentratie op en plaatst zijn 
spoor: één beweging, één trek, al zijn kunde, zijn ge-
hele zijn geconcentreerd in één punt in tijd en ruimte. 
Beeldhouwen werkt gelijkaardig: zoals de kalligraaf zich 
concentreert op zijn vel wit papier, zit ook ik in mijn 
atelier omgeven door boomstammen en kruinen, en kijk 
ik, en tracht ik te voorvoelen hoe de zaag, de bijl, de beitel 
zich planten in het harde hout, hoe het hout langzaam 
vorm zal krijgen. Elke bijlhouw sluit mogelijkheden uit 
en opent tevens nieuwe wegen. Zo vormt zich, in een 
dialoog, de sculptuur.’

Enku-. Een eerbetoon
08 & 09.11, Concertgebouw – doorlopend

Long String(s)
09.11, Concertgebouw – 10.00-20.00
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Wat is traagheid?
Als voorsmaakje van SLOW (36h)  

vroegen wij in dit magazine aan enkele van 
de deelnemende artiesten wat het concept 

‘traagheid’ bij hen oproept. Ze werden voor 
de gelegenheid ook gefotografeerd in hun 

‘slow habitat’.
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Marie-José Van Hee, architect

‘Traagheid, in mijn interpretatie als architect, is een 
tijd die ruimte geeft aan reflectie en stilte, ruimte om te 
observeren en ontdekken. Die ruimte zorgt voor tijd om 
te onderzoeken en te ontwikkelen, met aandacht voor 
details en kiezen van materialen. Ik hou ervan om lang 
naar dingen te kijken, ze nog eens vast te pakken, terug te 
blikken. Het moet niet traag gaan, maar als het proces dat 
vraagt, neem ik de tijd. Ik zoek geen standaard-oplossin-
gen, zelfs niet als we zoals nu werken aan een buurt met 
identieke, bescheiden woningen. Context is alles, dus we 
verwerken de bomen in de buurt in ons ontwerp, zodat het 
project gaandeweg met de jaren verweven zal raken met 
zijn omgeving. Die opdracht moet vlugger dan we gewend 
zijn, maar het werk is niet anders dan voor een particulier. 
Ik neem mijn tijd met de juiste vakmensen, die net zoveel 
belang hechten aan kwaliteit. Detaillering is immers echte 
handenarbeid.

Tijdens SLOW(36h) presenteren we samen met Archi-
pel een video-installatie. We zoomen in op details en no-
digen de kijker uit om te durven focussen, te observeren. 
De tijd dat je bijna een vlieg ziet passeren, dat het licht 
kan veranderen. Het publiek moet zich bij die traagheid 
neerleggen. Door proporties te herzien, bied ik een tegen-
wicht tegen al het vluchtige om ons heen. Misschien komt 
het door mijn fascinatie met kloosters, die wereld weg van 
de wereld, waar je binnenkomt en door de verhoudingen 
vanzelf kalmeert. Architectuur kan dat. Het is niet als een 
zomerjurkje kopen. Architectuur wil niet modieus zijn en 
is traag van zichzelf.’

Architectuurinstallatie Marie-José Van Hee 
08 & 09.11, Concertgebouw – doorlopend

Debat Slow Architecture 
08.11, Concertgebouw – 11.00-12.00

Hendrik Vanden Abeele, dirigent

‘Helemaal in de aard van het gregoriaans – onze spe-
cialisatie, trager kan haast niet – laten de zangers en zan-
geressen van het ensemble Psallentes zich in het project 
In extenso van een uiterst trage, zorgvuldige kant zien. Van 
zonsopgang naar zonsondergang, als een echte dagtaak, 
worden drie gezapige, erg diverse lijnen met elkaar verwe-
ven tot een stil en intens gebeuren dat de Blindekens kapel 
ombouwt tot een meditatieve ruimte, waar zintuigen 
anders dan anders worden aangesproken. 

De mannen van Psallentes reciteren onverstoorbaar de 
2461 verzen van de Psalmen, strak en monotoon. Uitge-
meten starten ze met psalm 1 en de ‘gelukkige mens’, om 
9 uur later te eindigen met de laatste woorden van psalm 
150, ‘alles wat adem heeft…’. Daarbovenop leggen de 
dames van Psallentes elk half uur een melodieus sausje 
dat ze bereiden uit de ingrediënten van een Turnhoutse 
processionale. Zo presenteren ze doorheen de dag dat 
16e-eeuwse manuscript van voor naar achter, van de eerste 
tot de laatste bladzijde. 

De derde lijn is verrassend weggelegd voor top-thee-
sommelier Ann Vansteenkiste. Haar werd gevraagd bij alle 
akoestische prikkeling in een heel ander soort prikkeling 
te voorzien. Zij zal een thee samenstellen en aanbieden 
die, zoals ze het zelf zegt, niet alleen de dorst kan lessen, 
maar ook aan onze spirituele honger tegemoetkomt. Op 
die manier versterkt de stille kracht van thee die twee 
andere rivieren van de dag, uitmondend in alweer een 
unieke ervaring – in een zee van tijd en eeuwigheid.’

In extenso, Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele 
& thee sommelier Ann Vansteenkiste 
08.11, Kapel O.L.V. van Blindekens – van zons opgang 
tot zonsondergang (08.00-17.15)
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Kristien Bonneure, auteur & 
journalist

‘Panta rhei: alles stroomt. Wie dat aanvaardt, stroomt 
mee. Er zijn verschillende manieren om dit te bekijken: 
met verbazing, zoals de Britse wijsgeer Basil Fawlty: 
‘Zoom, what was that? That was your life, mate! That was 
quick, can I have another one?’; met ergernis in een kol-
kende rivier van informatie, nieuws, prikkels en ruis; met 
eeuwige spijt, telkens een hand zand wegstroomt tussen 
je vingers. Een andere houding is die met open armen. 
Je de dingen, gebeurtenissen, mensen laten overkomen. 
Hoe soft is dat, in tijden van strakke zelfcontrole? Met 
zo’n open houding lukt het mij – soms – om de tijd te 
‘heiligen’, om de tijd de tijd te geven die haar toekomt. 
Door aandachtig te zijn wat er gebeurt en niet gebeurt. 
Dat maakt de ervaring intenser en de tijd… tja, trager. 
Wakker afwachten is het tegenovergestelde van verveling. 
Het is zoals de wijze, grijze Gandalf zei: ‘All we have to do 
is decide what to do with the time that is given to us’. 

Ik voel de tijd als een lang lint dat me verbindt met 
vroeger en later, met dichtbij en ver weg, met mensen, 
bomen en zwerfkeien. Het lint is niet strakgespannen van 
a naar b, het slingert zich rond in spiralen. Laten we wat 
cyclischer en natuurlijker leven, tussen dageraad en zons-
ondergang, van nieuwe tot volle maan, van eb tot vloed. 
De dag van de aardbei vieren. Een vuur maken. Dan 
ervaar ik het gaatje tussen de balkjes van de pauzeknop, 
adem tussen twee zinnen, tacet tussen muzieknoten. Een 
‘door of perception’ die opent op een spiegelglad meer 
van stilte, ruimte en rust.’

SLOW talk met Kristien Bonneure & Joke Hermsen
08.11, Concertgebouw – 21.30-23.00
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Info & tickets
Dag- en weekendpas
Zaterdagpas € 30 
Zondagpas € 30 
Weekendpas € 50 

Kortingen
Senioren (65+): -15% op losse tickets
Jongeren (-26): -50% op losse tickets en passen
Groepen (vanaf 15 personen): -15% op losse tickets

Locaties
Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge
Kapel O.L.V. van Blindekens, Kreupelenstraat 8, 8000 Brugge
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Orgelzaal Conservatorium, Muntplein 6, 8000 Brugge

Andere activiteiten rond SLOW (36h):
Canto ostinato, dé cultklassieker van het Nederlandse mini-

malisme, wordt op 13 september om 20.30 uur uitge-
voerd op de Belfortbeiaard in Brugge en twee elektrische 
piano’s. Dit gratis concert wijst vooruit naar SLOW (36h)!

Op vrijdag 24 oktober 2014 organiseert Waerbeke vzw 
in Brugge de Waerbeke Conferentie, een trefdag vol 
inspiratie en ontmoeting. Op vele plekken, in diverse 
maatschappelijke domeinen zijn er mooie initiatieven die 
de waarde en werking van stiltebeleving centraal stellen. 
Deze stiltedag is meteen een proloog op SLOW (36h).  
Info en inschrijvingen: www.waerbeke.be.

www.slow36.be  : #SLOW36
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24 — 26.10.2014

DOMEIN TOSHIO 
HOSOKAWA

Focus op de Japanse componist

‘Mijn belangrijkste inspiratie is de natuur en de 
ervaring die ze mij geeft. In onze (Japanse) cultuur 
zijn we altijd op zoek naar de natuur in al haar 
vormen en naar de relatie die ze heeft met de mens 
– de harmonie die zij samen creëren. Mijn muziek 
komt voort uit die traditie.’
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Van 24 tot 26 oktober wordt het  
Concertgebouw een oase van  
Japanse rust. Centraal staat de mu-
ziek van componist Toshio Hosoka-
wa, die een elegante spagaat uitvoert 
tussen de oude Japanse muziek en 
hedendaagse muziek uit het Westen. 
Tijdens een workshop voor strijk-
kwartet in het Brusselse Maison 
des Musiques konden we Hosokawa 
strikken voor een interview.
—
Klopt de westerse perceptie van 
Japan als een land met grote tegen-
stellingen: het gejaagde leven in de 
dichtbevolkte steden tegenover de 
kunst en filosofie van de traagheid en 
de verfijning?
In Japan hebben wij een bijzonder 
snel moderniseringsproces meege-
maakt. Deze modernisering is te snel 
gegaan, en daarmee hebben we onze 
eigen rust verloren. Tot het einde van 
de 19e eeuw kenden wij een grote 
traditie, maar daarna hebben we 
ons land opengesteld en ons gericht 
naar Europa en Amerika. Dit proces 
was destijds voor de Japanners zeer 
belangrijk: we moesten moderniseren 
of anders zouden we gekoloniseerd 
worden. De keerzijde van de medaille 
is dat we op korte tijd onze wortels 
verloren zijn. We verloren onze iden-
titeit door Europa en Amerika na te 
bootsen. Tot op vandaag is deze para-
dox gebleven. Zoals u zelf aanhaalde, 
zijn er twee heel verschillende aspec-
ten. Enerzijds is de Japanse kunst 
en cultuur doordrongen van rust en 
raffinement, en tegelijk is het leven in 
de grote steden bijzonder hectisch; we 
vinden er maar weinig rust.

Zelf ging u compositie studeren 
in Berlijn, o.a. omdat de composi-
tieopleiding in Japan te beperkt was 
en niet verder reikte dan het einde 
van de 19e-eeuwse westerse muziek. 
Is dat ondertussen veranderd?

Er is niet zoveel veranderd. Ons 
conservatorium is nog zeer conserva-
tief, en er zijn jammer genoeg weinig 
leraars die de ontwikkelingen van de 
nieuwe muziek in Europa goed ken-
nen. Ook de Japanse liefhebbers van 
klassieke muziek zijn zeer conserva-
tief en luisteren amper naar nieuwe 
muziek. Voor compositiestudenten is 
dat evenzeer een probleem. Natuur-
lijk hebben we vandaag ook veel meer 
toegang tot informatie, door internet 
en allerlei media, maar dat heeft 
de situatie er tot nu toe nog niet op 
verbeterd.

Uw muziek wordt vaak uitgevoerd 
in Europa. In 2011 werd uw opera 
Matsukaze gecreëerd in opdracht van 
De Munt, en u bent gekend als een 
Japanse componist met een westerse 
opleiding. Hoe wordt uw muziek 
onthaald in Japan?
Matsukaze werd in Europa heel vaak 
uitgevoerd, al zeker meer dan 20 keer. 
Dit jaar werd het nog gespeeld in de 
Staatsoper in Berlijn, maar het staat 
nog niet gepland in Japan. Dat vind 
ik natuurlijk niet zo goed. In Japan 
zijn er twee problemen. Eerst en voor-
al wordt er sowieso al weinig nieuwe 
muziek gespeeld, en ten tweede ken-
nen we in Japan onze eigen oude mu-
ziek niet meer. Mijn muziek bestaat 
uitgerekend uit die twee elementen 
(lacht): de Europese nieuwe muziek 
en de oude Japanse muziek. Er zijn 
natuurlijk wel een aantal mensen die 
heel enthousiast naar mijn muziek 
luisteren, maar eigenlijk wordt ze 
veel minder geaccepteerd en gespeeld 
dan in Europa.

Binnen het Domein Hosokawa 
van het Concertgebouw wordt uw 
Stunden-Blumen uitgevoerd naast 
het beroemde Quatuor pour la fin du 
temps van Olivier Messiaen, die een 
grote fascinatie voor religiositeit en 

vogelgezang kende. Uw muziek is 
vaak geïnspireerd door bloemen en 
de ikebanakunst. Hoe uit deze  
inspiratie zich?
De muziek van Messiaen is wonder-
lijk, maar voor mij is ze te Europees. 
Messiaen is katholiek en zijn be-
nadering van de natuur is voor mij 
moeilijk te begrijpen, hoezeer ik zijn 
muziek ook bewonder. We hebben een 
ander idee over de verhouding tussen 
mens en natuur. Stunden-Blumen heb 
ik in 2009 gecomponeerd naar aanlei-
ding van het Messiaen-jaar. Messiaens 
kwartet is geschreven voor het einde 
van de tijd, dus ik wilde een stuk ma-
ken over het begin van de tijd.

De pianiste bij de eerste uitvoering 
was de Japanse Momo Kodama, die 
in Parijs woont. Haar naam deed me 
denken aan een prachtig verhaal over 
waar de tijd vandaan komt (Momo, 
1973, van de Duitse auteur Michael 
Ende, KC). Een zeer mooi hoofdstuk 
uit dat verhaal heette Momo und die 
Stundenblumen. De Stundenblumen 
zijn bloemen waar de tijd begint, wan-
neer ze beginnen te bloeien. Ik heb 
in mijn muziek altijd de kracht en 
energie van de natuur en van bloemen 
proberen te vatten. Door middel van 
klanken kan ik de sterke, kosmische 
kracht uitdrukken waarmee bloemen 
groeien en bloeien. Inmiddels heb ik 
zo’n vijf of zes composities waarin ik 
met dit thema werk.

Japanners dragen vaak kimono’s, 
vaak beschilderd met bloemen, wat be-
tekent dat we ons kleden met bloemen. 
We dragen de kracht van bloemen om 
ons mooier en levendiger te maken. 

‘Japanners zijn op korte tijd hun 
wortels verloren. We verloren onze 
identiteit door Europa en Amerika  
na te bootsen.’

W I E  I S  T O S H I O 
H O S O KAWA ?

Toshio Hosokawa (Hiroshima, 1955) is 
een wereldbekende Japanse compo-
nist. Als kind verkiest hij West-Europese 
muziek boven de traditionele Japanse 
muziek. Na zijn studies compositie in 
Berlijn, keert hij in de jaren 90 terug 
naar Japan en opent hij zich voor de 
natuur van de oosterse muziek, als een 
verdrongen jeugdherinnering. Naast 
kamermuziek en werken voor orkest, 
componeerde Hosokawa drie opera’s, 
waaronder één in samenwerking met 
choreografe Sasha Waltz. Voor zijn werk 
ontving Hosokawa diverse prijzen.
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Dezelfde gedachte zit in mijn muziek. 
Wie de kracht en de schoonheid van 
bloemen kan horen in klanken, wekt 
de kracht en schoonheid op die soms 
verholen zit in ons leven.

U componeerde een nieuw werk, 
waarin u de dialoog aangaat met 
het fresco dat Luc Tuymans in 2012 
maakte in het Concertgebouw. Wat 
was uw eerste indruk van het  
schilderij?
Ik heb het slechts op foto gezien, 
maar vind het zeer mooi. Het is een 
schilderij van een engel, en ik heb 
zelf ook al met die thematiek gewerkt. 
Voor dit werk heb ik drie ‘engel-lie-
deren’ gemaakt voor sopraan en harp. 
Ik moet hieraan toevoegen dat ik 
ook hou van de schilderijen van Paul 
Klee, die vaak engelen schilderde. 
Een engel leeft tussen de mens en een 
andere wereld, en dat is voor mij heel 
belangrijk. Ik wil mijn muziek een 
soort sjamanistische betekenis geven; 
de zangeres en harpist(e) moeten de 
rol van sjamaan vervullen die deze 
wereld met een andere wereld ver-
bindt. Met andere woorden, natuur-
krachten zoals leven en dood, hier en 
in een hemel, kunnen door muziek 
met elkaar verbonden worden. Het 
sjamanistische is dus erg belangrijk, 
en voor mij is de engel een sjamaan. 
We horen de engel zingen in deze 
compositie.

Welke teksten legt u in de mond van 
deze engel?
Ik heb twee verschillende Duitse 
dichters gekozen. De ene is Else 
Lasker-Schüler, een joodse dichteres, 
en de andere is Gershom Scholem. 
Scholem had het werk Angelus Novus 
van Paul Klee in zijn bezit en heeft 
er heel interessante gedichten rond 
geschreven. Voor het eerste en derde 
lied gebruik ik gedichten van Las-
ker-Schüler, het tweede is op tekst 
van Scholem. Door middel van de 
muziek en deze woorden toont de 
engel ons een andere wereld. Dat is 
mijn idee over het werk.

Klaas Coulembier

Op het programma

vr 24.10.14 / 20.00 / € 21
Naoko Yoshino, Yuko Kakuta 
& Het Collectief / Hosokawa’s 
wortels

za 25.10.14 / 20.00 / € 41 33 25 17
WDR Sinfonieorchester Köln & 
Arditti Quartet / Hosokawa en de 
kleuren van het orkest   

zo 26.10.14
Strijkkwartethappening / 
Hosokawa & Schubert  
(5 concerten)

vr 24.10.14 – zo 09.11.14
Tentoonstelling schilderijen 
George De Decker
(waarvan enkele geïnspireerd op 
muziek van Toshio Hosokawa)

Meer concerten met werk van  
Hosokawa vinden plaats in Rijsel  
en Kortrijk. 
Bekijk het volledige programma  
op www.muzemuse.eu.

T H E  A N G E L  S E R I E S

Toen Luc Tuymans in 2012 de muurschil-
dering Angel aanbracht in een zijgang van 
de hoogste foyer in het Concertgebouw, 
ontstond een nieuwe ruimte. De relatief 
nauwe maar hoge zijgang, in drie niveaus, 
werd door architect Paul Robbrecht zijn 
‘kathedraal in het Concertgebouw’ ge-
noemd. De galmende akoestiek en aparte 
lichtinval zorgen samen met Tuymans’ 
werk voor een bijzondere atmosfeer. Het 
Concertgebouw doopte deze ruimte dan 
ook om tot de Angel Room. Speciaal 
voor deze omgeving – geïnspireerd door 
Morton Feldmans Rothko Chapel – bouwt 
het Concertgebouw aan een reeks com-
posities die speciaal voor de Angel Room 
worden geschreven. Toshio Hosokawa bijt 
in oktober 2014 de spits af. Hij compo-
neerde een werk voor sopraan en harp en 
refereert rechtstreeks aan de elementen 

op Tuymans’ schilderij. Met de Angel 
Series bouwt het Concertgebouw verder 
aan zijn missie om kunstenaars creatieop-
drachten te geven en zo nadrukkelijk bij te 
dragen aan de canon van morgen.

‘Kimono’s zijn vaak beschilderd  
met bloemen, wat betekent dat  
Japanners zich kleden met bloemen.  
We dragen de kracht van bloemen  
om ons mooier en levendiger te  
maken. Dezelfde gedachte zit in  
mijn muziek.’
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Aldus wordt Henry Purcell be-
wierookt in een van de inleidende 
elegieën uit de postume liedbundel 
Orpheus Britannicus (1698). Dichter 
Henry Hall laat geen twijfel bestaan 
over Purcells status in de jaren na 
zijn dood: hier wordt een groot com-
ponist herdacht, een Britse Orpheus, 
die kerken en theaters betoverde met 
zijn muziek, en meesterlijk gestalte 
gaf aan Engelse poëzie. Meer dan drie 
eeuwen later leeft de bewondering 
voort. Wie Purcells werk ontdekt, kan 
alleen maar betreuren dat deze com-
ponist amper 36 jaar oud werd. Zijn 
korte leven bracht een rijk oeuvre 
op, dat dit seizoen in een veelzijdige 
focusreeks wordt geëxploreerd. 

Componist in wording
Henry Purcell leefde van 1659 tot 
1695 in het woelige Londen van de 

‘Restoration’. Net als zijn precieze 
geboortedag is de ware toedracht van 
zijn vroege dood in nevelen gehuld 
– al wil de legende dat de Britse 
Orpheus bezweek aan een uit de hand 
gelopen verkoudheid na een dronken 
nacht. Purcell kreeg zijn muzikale op-
leiding aan het koninklijk paleis van 
Whitehall. Rond zijn achtste werd hij 
als knaap opgenomen in de hofkapel, 
die achtereenvolgens door Henry 
Cooke, Pelham Humfrey en John 
Blow werd geleid. Naast deze compo-
nisten drukten ook Christopher Gib-
bons en Matthew Locke hun stempel 
op Purcells werk. Vanaf 1673 zou die 
laatste diverse functies aan het hof 
bekleden, van assistent-instrumentbe-
heerder tot organist en hofcomponist. 
Daarnaast volgde hij John Blow op 
als organist van Westminster Abbey. 

Purcells vroege werk omvat voor-

namelijk geestelijke muziek, zoals 
zijn eerste symphony anthems voor 
vocale solisten, koor en orkest. Gedu-
rende enkele jaren wijdde hij zich ook 
aan de studie van ouder repertoire, 
met bijzondere aandacht voor Tho-
mas Tallis, William Byrd en Orlando 
Gibbons. Meerdere werken uit de late 
jaren 1670 dragen de sporen van Pur-
cells ontwikkeling als componist. In 
zijn fantasia’s, bijvoorbeeld, blaast hij 
een traditioneel polyfoon genre nieuw 
leven in, door te experimenteren met 
contrapuntische hoogstandjes. 

Royale meesters
In de loop van zijn carrière was Pur-
cells lot verbonden met dat van drie 
opeenvolgende koningen. Tot 1685 
diende hij Charles II, die vóór zijn 
Restauratie in 1660 in ballingschap 
had geleefd aan het hof van Louis 
XIV, en die zijn francofilie niet onder 
stoelen of banken stak. Purcells output 
bestond onder meer uit anthems voor 
de hofkapel, gelegenheidsodes en 
welcome songs waarmee de vorst na zijn 
reizen ten paleize werd ontvangen. 
Uit de jaren 1680-85 dateert ook de 
Cecilia-ode Welcome to All the Pleasures, 
en mogelijk zelfs de première van de 
betoverende opera Dido and Aeneas, 
waarvan sinds enkele jaren wordt ver-
moed dat hij aan het hof ontstond. 

Na de plotse dood van Charles 
II in 1685 nam zijn katholieke broer 
James het roer over. Tijdens diens 
kroning tot James II weerklonk het 
motet My Heart is Inditing. Hoewel 
Purcell onder het nieuwe bewind 
organist van de Chapel Royal bleef, 
begon de grandeur van de kapel te ta-
nen. De koning en zijn gade woonden 
immers vooral katholieke diensten 
bij, waardoor de vraag naar angli-
caanse anthems afnam. Purcell zag 
zich steeds vaker genoodzaakt over de 
muren van Whitehall heen te kijken. 
Op de koop toe kregen de componist 
en zijn echtgenote Frances Peters (de 
dochter van een Vlaamse inwijkeling 
in Londen) het verlies van twee zonen 

Focus Purcell
Orpheus in Engeland

‘Purcell! The Pride and Wonder of the Age, 
The Glory of the Temple, and the Stage, 
When I thy happy Compositions view, 

The Parts so proper find, the Air so new,
Your Cadence just, your Accent ever true; 
How can I e’re enough the Man admire, 

Who rais’d the British over the Thracian Lyre!’
Henry Hall
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te verwerken in 1686 en 1687. 
Ook voor James II stonden de 

sterren ongunstig. Op 5 november 
1688 zette Willem III van Oranje 
voet aan wal in Devon, om prompt 
op Londen te marcheren en met 
zijn vrouw Mary de macht over te 
nemen. Deze ‘Glorious Revolution’ 
had verstrekkende gevolgen voor het 
Londense muziekleven. Zo verboden 
de nieuwe, calvinistische heersers het 
gebruik van strijkinstrumenten in de 
hofkapel: de teloorgang van Whitehall 
als luisterrijk muzikaal centrum was 
onherroepelijk ingezet. Toch vereeu-
wigde Purcell ook dit vorstenpaar met 
enkele onverwoestbare composities, 
zoals de verjaardagodes voor koningin 
Mary en de beroemde Funeral March 
en Canzona die hij voor haar uitvaart 
componeerde.  

Theatermuziek
Na 1690 verschoof het brandpunt van 
Purcells productie naar het theater. 
Hij schreef songs, koren en instrumen-
tale delen voor meer dan 40 toneel-
stukken, en ontpopte zich tot een spil-
figuur van de semi-opera of dramatic 
opera, een hybride mix van gesproken 
drama, muziek, dans en spectaculaire 
decors. Purcells bijdrage tot dit ty-
pisch Engelse genre is te bewonderen 
in werken als Dioclesian, King Arthur, 
The Fairy Queen en The Indian Queen. 
Naast zijn theaterwerk schreef hij in 
de laatste jaren van zijn leven ook de 
legendarische ode Hail! Bright Cecilia, 
en redigeerde hij de twaalfde editie 
van John Playfords handboek Introduc-
tion to the Skill of Music. 

De twee volumes van Orpheus Bri-
tannicus, met Purcells songs en vocale 
ensembles, verschenen enkele jaren 
na zijn begrafenis in Westminster 
Abbey. Zoals de lofprijzingen in de 
eerste bundel al voorspelden, zou hij 
de geschiedenis ingaan als hét Britse 
godenkind par excellence. Vooral zijn 
uitzonderlijke gave voor het verklan-
ken van Engelse poëzie werd een 
terechte constante in de receptie. Toch 
getuigt zijn muziek evenzeer van de 
boeiende culturele uitwisseling tussen 
Engeland, Italië en het door Charles II 
zo geliefde Frankrijk. Purcell kende de 
Britse traditie op zijn duimpje, maar 
zoog ook de continentale idiomen op 
als een spons. Al die barokke geluiden 
vonden hun weg naar zijn muziek, 

die gonst van magische melodieën, 
zinnelijke harmonieën en sprekende 
contrasten. Geen wonder dat zijn werk 
zowel componisten als muziekliefheb-
bers door de eeuwen heen is blijven 
inspireren. Op en top Engels én 
pan-Europees, individueel én univer-
seel: maak kennis met Henry Purcell. 

Katherina Lindekens  

Op het programma

vr 12.09.14 / 20.00 / € 41 33 25 17
Collegium Vocale Gent / Purcell. 
Hail, bright Cecilia!*

za 27.09.14 / 20.00 / € 32 27 21 16
Arthur / Muziektheater 
Transparant

do 30.10.14 / 20.00 / € 41 33 25 17
L'Arpeggiata / Music for a while: 
Purcell goes jazz*

do 20.11.14 / 20.00 / € 21
Taurus Kwartet & Alasdair 
Beatson / Engelse pracht

do 27.11.14 / 20.00 / € 41 33 25 17
La Risonanza / Purcell. Dido and 
Aeneas*

za 29.11.14 / 20.00 / € 32 27 21 16
deFilharmonie / Universele 
muziek

zo 11.01.15 / 15.30 / € 16
Jan Michiels / A British 
Clockwork (Keys Please!)

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

za 31.01 & 01.02.15 / 14.00 / € 16
Maude Gratton / Bidden met de 
handen

za 31.01.15 / 20.00 / € 32 27 21 16
Vox Luminis / Afscheid van een 
prins en een koningin

do 12.03.15 / 20.00 / € 16
Ensemble Apotheosis / Paris-
London. De Franse roots van 
Henry Purcell

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

vr 15.05.15 / 20.00 / € 21
Phantasm / Engelse consorts van 
Tye tot Purcell*

* ABONNEMENT PURCELL  
 € 123 109 94

C U R S U S S E N

Cursus Amarant - Henry Purcell. De Orpheus Britannicus (David Vergauwen)
wo 24.09, 01.10, 08.10 & 15.10.14 / 14.00-16.30 / Hof van Watervliet
Luistercursus Davidsfonds Academie - Dido, Didon, Didone. Dido’s muzikale gezichten 
in de 17e-18e eeuw (Bruno Forment)
di 18.11 & 25.11.14 / 14.00-16.00 / Concertgebouw

Titelblad Orpheus Britannicus
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Naar tweejaarlijkse gewoonte wordt 
Brugge tijdens het eerste weekend 
van oktober omgedoopt tot het Mekka 
van de Europese jazz. Van 2 tot 5 okto-
ber vindt op verschillende locaties de 
zevende editie van Jazz Brugge plaats, 
een festival dat al sinds de eerste 
editie, tijdens ‘Brugge 2002 Culturele 
Hoofdstad van Europa’, een zorgvul-
dig uitgekiende staalkaart biedt van 
de hedendaagse Europese jazzscene. 
Avontuur, ontdekking en verrassing 
zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Vier dagen lang krijgt u een twin-
tigtal topensembles voorgeschoteld 
vanuit alle uithoeken van het oude 
continent: Mâäk, Nathalie Loriers, 
Flat Earth Society en Mauro, Renaud 

García-Fons, Rita Marcotulli, Lu-
ciano Biondini, Thomasz Stanko, 
Elina Duni … Elke dag hoort u een 
middagconcert op de zolderzaal van 
het Sint-Janshospitaal en piano- en 
avondconcerten in de Kamermuziek-
zaal en de Concertzaal van het Con-
certgebouw. Dit jaar pakt Jazz Brugge 
bovendien uit met twee themadagen. 
Op donderdag wordt het festival ge-
lanceerd met een Belgian Jazz Day en 
zondag sluit het af met een focus op 
het vermaarde Europese ECM-label.

De festivalervaring wordt verder 
gespekt met een intensief offstage 
programma, bestaande uit introcon-
certen, caféconcerten, workshops en 
een masterclass, films, tentoonstellin-
gen, dj-sessies, een vinylbeurs ...

Focus op het  
ECM-label 

Jazz Brugge sluit af met  
gevestigde waarde

Op zondag 5 oktober legt Jazz 
Brugge de focus op het gerenom-
meerde ECM-label, met concerten 
van Andy Sheppards Trio Libero, 
Lucian Ban en Mat Maneri, Elina 
Duni Quartet en Tomasz Stanko 
Quartet. Het Duitse platenlabel, dat 
45 jaar geleden werd opgericht door 
Manfred Eicher, heeft ondertussen 
al meer dan 1200 pareltjes van titels 
in zijn catalogus staan. 

Al snel na de oprichting in 1969 werd 
de filosofie van Eicher, die ook vaak 
de rol van producer had binnen het 
label, duidelijk. Luisteren staat cen-
traal bij ECM. Muzikanten die op het 
label terechtkomen, presenteren een 
klankwereld die geproduceerd wordt 
vanuit de stilte in de beste condities. 
De muzikale inhoud, de geluidskwa-
liteit, de lay-out van het album, de 
verpakking ... alles staat maximaal in 
dienst van de luisteraar. De eigenheid 
van het label zit hem daarnaast ook in 
de benadering van Eicher als produ-
cer, die steeds nauw samenwerkt met 
de uitvoerende muzikanten. 

ECM (Edition of Contemporary Mu-
sic) wordt vaak uitgeroepen als een la-
bel dat behoort tot de wereldtop, zowel 
door critici en liefhebbers van jazz als 
van klassieke muziek. Vaak meditatief 
en introspectief, maar ook soms daar 
ver voorbij. Al vanaf het begin van de 
jaren 70 werden zowel Amerikaanse 
als Europese artiesten opgenomen. 
Geen enkel ander label droeg zoveel 
bij tot de Europese uitstraling van 
jazz en geïmproviseerde muziek naar 
de Verenigde Staten. Veel Europese 
muzikanten op het label werden ware 
begrippen in de jazzgeschiedenis: Jan 
Garbarek, Dave Holland, Enrico Rava, 
John Surman, Evan Parker, Tomasz 
Stanko … Andere beroemde toppers 
die ondertussen verbonden zijn aan 
het label, zijn onder andere Keith 
Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea en 
Arvo Pärt. Bij de jongere generatie 
zien we namen opduiken als Stefano 
Bollani, Louis Sclavis, Jacob Young, 
Nik Bärtsch, Elina Duni …

Redenen genoeg dus om tijdens 

02 — 05.10.14

Een herfstweekend  
vol jazz!
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Jazz Brugge 2014 een volledige dag 
te wijden aan het ECM-label. Naast 
de concerten die plaatsvinden, zal tij-
dens het festival ook een interessante 
tentoonstelling over ECM en Europe-
se jazz te bezichtigen zijn. 

Welkom in de wereld van het 
mooiste geluid naast de stilte.

Chris Vervaet

Bekijk het volledige programma  
en de praktische info op  
www.jazzbrugge.be.
—
in samenwerking met Kunsten-
centrum De Werf, Concertgebouw 
Brugge en Musea Brugge

Met de steun van

Als voorbereiding op Jazz Brugge 
geeft jazzkenner Chris Vervaet op 
donderdag 11 en 18 september de 
inleiding Focus op het ECM- 
label. De twee luisteravonden 
vinden telkens om 20 uur plaats 
in De Werf. Deelname aan de 2 
avonden: € 15.

Meer info: www.dewerf.be

H E T  C O N C E R T G E B O U W  T I P T … 

Flat Earth Society & 
Mauro Pawlowski  
do 02.10 – 22:00

De openingsdag van Jazz 
Brugge wordt knallend 
afgesloten door het meest 
excentrieke (mini)orkest 
uit België: Flat Earth Soci-
ety. Voor hun Terms of Em-
barrassment-project duikt 
de groep in het veelzijdige 
repertoire van de extra-
vagante componist Frank 
Zappa. Als special guest 
nodigt Flat Earth Society 
gitarist Mauro Pawlowski 
uit, geroemd omwille van 
zijn tomeloze honger naar 
experiment.

Graewe – Reijseger – 
Hemingway  
vr 03.10 – 19:00

De Duitse pianist Georg 
Graewe groeide uit tot een 
van de toonaangevende 
instrumentalisten uit de 
hedendaagse muziek. Ook 
cellist Ernst Reijseger is 
zo’n grootmeester uit de 
Europese scene, actief in 
de meest uiteenlopende 
projecten. Gerry Heming-
way staat al meer dan twee 
decennia op de barricade 
van improvisatiemuziek 
en werkte reeds samen 
met Cecil Taylor, Kenny 
Wheeler en  John Cale. 
Een avond om naar uit te 
kijken!

Paolo Fresu  
Devil Quartet
za 04.10 – 22:00

Trompettist Paolo Fresu 
wordt door critici wereld-
wijd de Miles Davis van 
deze tijd genoemd. Met 
zijn Devil Quartet brengt 
hij atmosferische grooves 
die doen mijmeren naar In 
a silent way of Bitches Brew 
van … Miles. Voeg daarbij 
wat ballads met de nodige 
Italiaanse stroperigheid 
en je krijgt een concert 
waarop elke jazzliefhebber 
aan zijn trekken komt.

Extra  
doorlopend

Elke festivaldag selecteert 
de jonge, beloftevolle 
Brugse pianist Hendrik 
Lasure 3 groepen, die tel-
kens om 18 uur voor een 
muzikale appetizer in de 
inkomhal zorgen. Tijdens 
de educatieve dag op 4 
oktober kan het publiek 
zelf boeiende workshops, 
een masterclass en een 
jamsessie bijwonen. Swing 
City brengt in september 
vier gratis concerten door 
topmuzikanten in Brugse  
muziekkroegen. De 
ideale opwarmer voor Jazz 
Brugge!
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December Dance 14
Connecting Asia
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MYANMAR

Onder de titel Connecting Asia gaat 
de achtste editie van December Dan-
ce de confrontatie aan tussen oost 
en west, hedendaags en traditioneel, 
traagheid en snelheid, muziek en stil-
te, spiritualiteit en uitbundigheid … 

De dansers en drummers van het 
Taiwanese U-Theatre, de Japanse Bu-
toh-choreograaf Ushio Amagatsu en de 
Thaise grootmeester in de kohn-mas-
kerdans Pichet Klunchun verwerken 
hun eigen tradities op een verbluffen-
de hedendaagse manier. Ook westerse 
makers en Aziatische artiesten slaan 
de handen in elkaar: publiekslieve-
ling Sidi Larbi Cherkaoui creëerde 
samen met de Chinese Yabin Wang 
een poëtische voorstelling, Arco Renz 
brengt zijn dans taal over op de senior 
dansers van het Vietnam National 
Opera Ballet, terwijl het Nederlandse 
choreografenkoppel Leine en Roebana 
de link legt tussen hun vocabularium, 
Indonesische dans en gamelanmuziek. 
Hyoseung Ye en Shang-Chi Sun pre-
senteren choreografieën die als puur 
westers bestempeld zouden kunnen 
worden. Onder de noemer ‘Decem-
ber Dance Platform’ krijgt ook jong 
danstalent een podium, ditmaal met 
uitdagende en intelligent opgebouw-
de (solo-)voorstellingen van Kim Jae 
duk, Kim Bo ra, Daniel Kok, Choy Ka 
Fai en Eisa Jocson. Afsluiten doen we 
traditiegetrouw met een knotsgekke 
familievoorstelling. Deze editie van 
December Dance zal ongetwijfeld al 
uw zintuigen prikkelen  …

Bekijk alle details en trailers op  
www.decemberdance.be.

N(own)ow / Hyoseung Ye 
wo 10.12.14 – 20.00 
Stadsschouwburg

Ode aan het dansende (manne-
lijk) lichaam door Hyoseung Ye, 
ex-danser van Alain Platel.

ZUID-KOREA

生长 genesis / Sidi Larbi  
Cherkaoui / Eastman & Yabin 
Dance Studio 
di 09.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Wervelende groepschoreografie 
met livemuziek: een vruchtbare 
kruisbestuiving tussen oost en 
west.

Listening to Third Grand-
mother’s Stories / Living Dance 
Studio / Wen Hui 
vr 12.12.14 – 20.00 
Stadsschouwburg

Mix van dans, tekst en film over 
het leven in het huidige en vroe-
gere China.

CHINA

Hanoi Stardust / Arco Renz / 
Vietnam National Opera Ballet 
vr 05.12.14 – 20.00 – MaZ

Over de complexiteit van het 
overleven in de snel veranderen-
de Vietnamese maatschappij.

VIETNAM

The Gay Romeo / Daniel Kok 
za 06.12.14 – 17.00 – Biekorf

Een subtiele en uitdagende solo 
over relaties, afspraakjes, lust, 
verlangen en paaldansen.

Notion: Dance Fiction /  
Choy Ka Fai 
zo 07.12.14 – 15.00 – Biekorf

Wetenschappelijk en choreo-
grafisch experiment waarin 
bekende choreografen worden 
na-gedanst.

SINGAPORE

Connecting Asia

December Dance is een organisatie van  
Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum 
Brugge

DD14
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Sinawi / A long talk to oneself / 
Kim Jae duk / Kim Bo ra
za 06.12.14 – 15.00 
Stadsschouwburg

Twee hedendaagse danssolo’s 
bewijzen dat Zuid-Korea jong cho-
reografisch en dansant talent heeft.

ZUID-KOREA

Beyond Time / U-Theatre 
do 04.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Totaalspektakel met traditionele 
dans, krijgskunsten en energiek 
oosters slagwerk.

Uphill / Shang-Chi Sun 
do 11.12.14 – 20.00 – MaZ

Ex-danser van Sasha Waltz slaat 
een brug tussen een oosterse en 
een westerse danstaal.

TAIWAN

Macho Dancer / Eisa Jocson 
zo 07.12.14 – 17.00 
Stadsschouwburg

Solo gebaseerd op een typisch 
Filipijnse mannelijke strip-act 
over gender, seksualiteit en 
machtsrelaties. 

FILIPIJNEN

Black and White / Pichet 
Klunchun Dance Company 
zo 07.12.14 – 20.00 – MaZ

Verbluffende traditionele Thaise 
khon-maskerdans, op een heden-
daagse manier uitgevoerd.

THAILAND

Ghost Track / LeineRoebana 
za 13.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Meeslepende en dynamische 
ontmoeting tussen traditionele 
dansers en een Javaans gamelan-
ensemble.

Raar? Maar waar! /  
Lemm&Barkey & Needcompany 
zo 14.12.14 – 15.00 
Stadsschouwburg

Kleurrijke, grappige woordeloze 
familievoorstelling vol vreem-
de kostuums en verrassende 
objecten.

INDONESIË

Umusuna / Sankai Juku 
za 06.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Wereldtop binnen de Butoh, een 
minimalistische dansvorm uit 
het naoorlogse Japan.

JAPAN

DD14
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Het is een dooddoener: onze leefwe-
reld is geglobaliseerd. Maar zijn we 
daarom ook allemaal hetzelfde?  
Ghost Track wil laten zien hoe 
gecompliceerd de verhoudingen 
werkelijk liggen. Niet in de zin van 
‘moeilijk’, maar vol speelruimte, 
uitdagingen en verrassingen. Na een 
aantal verkenningen met de verha-
lende mogelijkheden van dans keert 
het gezelschap LeineRoebana terug 
naar zijn originele uitgangspunt: 
dans, en niets anders dan dans. 

Ghost Track toont de avonturen van 
vijf Europees geschoolde en drie in 
Indonesië opgeleide dansers. We zien 
wat in hun verschillende lichamen is 
opgeslagen. We zien hoe ze botsen, el-
kaar inspireren en uitdagen, overeen-
stemmen, verschillen, samenkomen 
en elkaar besmetten. Het heeft bijna 
iets weg van een breakdance slam. De 
ontmoeting van de acht dansers wordt 
verrijkt met een bijdrage van de In-
donesische componist Iwan Gunawan 

en zijn ensemble. De choreografische  
nieuwsgierigheid van LeineRoebana 
gaat in gesprek met de al even avon-
tuurlijke instelling van Gunawan. 
Hoewel die zich bedient van het tradi-
tionele gamelaninstrumentarium, laat 
hij zich niet leiden door voorgeschre-
ven structuren. Hij bouwt een com-
pleet nieuw geluidsspectrum uit, dat 
zowel Europese als Indonesische oren 
verrast. Met zijn muziek haalt hij een-
voudige tegenstellingen onderuit als 
traditie versus moderniteit, oost versus 
west, gamelan versus elektronica. 

Ghost Track wil echter geen simpel 
East meets West-verhaal zijn en 
compliceert het verhaal. Het laat zien 
dat wanneer oost en west elkaar ont-
moeten, de uitkomst meerduidig is, 
ongrijpbaar als het leven zelf. Het laat 
zich niet vangen in ‘ik ben zo’ en ‘jij 
bent anders’. Identiteiten zijn vloeien-
der dan sommigen ons willen doen ge-
loven. Indonesisch, Europees, wereld-
burger … de dansers in Ghost Track 
dragen het allemaal met zich mee, 

maar niet noodzakelijk tegelijkertijd. 
Natuurlijk verraden de lichamen van 
de Indonesische dansers de traditie 
waarin ze zijn opgegroeid, maar tege-
lijkertijd passen ze moeiteloos in het 
idioom van de LeineRoebana-choreo-
grafieën. Ook de Europese dansers 
zijn andere dansers geworden door 
de ontmoeting met hun Indonesische 
collega’s: hun lichaamstaal heeft 
zich uitgebreid. De samenspraak 
blijkt grappig, verwarrend, intens en 
verbluffend. Ghost Track stelt zowel de 
eenvoudige tegenstelling oost-west ter 
discussie, als het idee dat de smaak 
van McDonalds allesoverheersend is 
geworden. Ontmoetingen zijn nooit 
eenduidig: in Ghost Track is dat een 
feestelijke constatering.

Peter Delpeut

Op het programma

za  13.12.14 / 20.00 / € 32 27 21 16
Ghost Track / LeineRoebana 
(Belgische première!)

za 13.12.14
 Rond de voorstelling Ghost Track 

worden in het Concertgebouw een 
Indonesische dansworkshop, een 
gamelan-workshop en een lecture-
performance rond Indonesische 
dansstijlen georganiseerd. Meer 
info: www.decemberdance.be

13.12.14

Uitersten op de scène
Oost en west beïnvloeden elkaar  

in Ghost Track
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L E I N E R O E B A N A , 
h e t  k o n i n g s  k o p p e l 
v a n  d e  h e d e n d a a g s e 
N e d e r l a n d s e  d a n s

 Het Nederlandse duo Andrea Leine 
en Harijono Roebana werkt sinds 1988 
samen. Ze ontwikkelden een eigen 
bewegingstaal en combineren op een 
bijzondere manier dans met andere dis-
ciplines, in de eerste plaats met muziek. 
De choreografen kiezen voor livemuziek 
en vragen regelmatig een bijzondere 
bijdrage van componisten, instrumenta-
listen en zangers. 
De choreografen en dansers van de 
groep werden al meermaals bekroond 
in binnen- en buitenland. Het werk van 
LeineRoebana was behalve in Europa 
ook te zien in de Verenigde Staten, 
Canada, Rusland, Afrika en Indonesië.

DD14

Voorstelling
uitgelicht
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Als rebels protest tegen de politieke 
klasse en als tegenwicht voor tradi-
tionele podiumkunsten als kabuki, 
noh en kyogen ontwikkelden Kazuo 
Ohno en Tatsumi Hijikata na de nu-
cleaire aanvallen op Hiroshima en 
Nagasaki in de jaren 50 een nieuwe 
performancestijl die vooral floreerde 
in de studentenmilieus: Butoh. Aan-
hangers schreeuwden hun ongenoe-
gen uit: ze lieten daarbij hun lippen 
krullen en hun ogen rollen zoals de 
geesten op de Japanse spookpren-
ten. Met gewaagde en schaamteloze 
interventies provoceerden ze niet 
alleen het theaterpubliek, maar ook 
onvoorbereide passanten in shop-
pingbuurten en uitgaanscentra. 

Butoh, ‘de dans van de duisternis’, 
groeide uit tot het expressionistisch 
Aziatische equivalent van het théâtre 
de la cruauté van Antonin Artaud. De 
dansers of acteurs betrokken ook die-
ren bij hun normloos spel. Ze toonden 
zichzelf in al hun naaktheid en leefden 
bijna franciscaans in onthechting, 
alsof ze wilden boeten voor het onheil 
dat anderen hadden aangericht. Hoof-
den werden kaalgeschoren, lichamen 
afwisselend met slijk besmeurd en in 
water of bloed gereinigd.

Onder impuls van oprichter 
Kazuo Ohno, die tot zijn dood in 2010 
door zijn discipelen werd vereerd, 
kwam er bij de meeste groepen een 
eind aan het tijdperk van de on-
gebreidelde razernij. Toch duiken 
essentiële bewegingen, houdingen 
en gezichtsuitdrukkingen uit deze 
periode nog steeds bij de hedendaagse 
generatie Butoh-dansers op. De jonge-

ren zijn vertrouwd met de foetusach-
tige lichaamstaal, de gehurkte spron-
gen en de opengesperde monden.

Carlotta Ikeda en haar gezelschap 
Ariadone, bijvoorbeeld, recycleren de 
vroegere gestes in een nieuwe context. 
Met Black Grey White maakte Ikeda 
al halverwege de jaren 80 een omme-
keer in haar dansjargon. Dit seizoen 
toert ze met haar ‘compagnon de 
Butoh’ Ko Murobushi rond, met wie 
ze Coup de Don maakte. Daarin wordt 
het publiek verrast door de verblin-
dende lichtflits van een B-29-bom, 
die weliswaar dodelijk is, maar op 
esthetisch vlak ongeëvenaard. Na het 
hemelse licht valt de duisternis. ‘De 
dans is een kadaver dat zich probeert 
staande te houden. We moeten leven 
met de doden en er onze lichamen 
mee verstrengelen!’ citeert ze Butoh-
grondlegger Hijikata. Om iedere 
ademzucht, elk waargenomen object 
en de sfeer volledig te beleven, is het 
nodig dat de dansers zo traag moge-
lijk bewegen. Pas dan worden latere 
transformaties, die noodzakelijk zijn 
om te evolueren, mogelijk.

Bij het gezelschap Sankai Juku 
lijken de dansers levende sculpturen. 
Choreograaf Ushio Amagatsu ver-
raadt al door de naamkeuze van zijn 
gezelschap hoe sterk de buitenwereld 
inwerkt op het repertoire: het ‘Ate-
lier van de berg en de zee’ serveert 
ingetogen rituelen, die voortsprui-
ten uit de vreugde, de twijfel en het 
verdriet. De dood van een danser, die 
twee decennia geleden verongelukte 
door een gevaarlijk decorstuk, wordt 
iedere voorstelling herdacht. In hun 
legendarische stuk Kinkan Shonen 
(1978 & 2005) krijgt vooral het 
tafereel met een omknelde pauw veel 
bijval. In Hibiki (1998) nemen twee 
bijna versteende figuren afscheid van 
het publiek met een minutenlange 
afzwaai, die je tot in het diepste raakt. 
De strakke bewegingstaal verhoogt de 
emotionele intensiteit. 

Umusuna. Herinneringen van voor 
de geschiedenis brengt acht dansers 
voor het voetlicht die gebaren uitvoe-
ren die ouder zijn dan de mensheid. 
De rituele dans ontstond volgens 
Amagatsu al tijdens de big bang. De 
lijn, die dwars over de scène loopt, 
zou een rivier of een grens kunnen 
zijn. De choreograaf verwijst echter 
op de eerste plaats naar de dualiteit 
van het lichaam dat hier voortdurend 
van aanschijn verandert. Met twee 
ogen, twee armen twee oren en twee 
benen heeft een flexibele Butoh-dan-
ser onbeperkte mogelijkheden!

Ludo Dosogne

Op het programma

za  06.12.14 / 20.00 / € 32 27 21 16
Umusuna / Sankai Juku 
(Belgische première!)

06.12.14

Butoh, Japanse ‘dans 
van de duisternis’
Sankai Juku herontdekt universele  

danstaal in oergeheugen
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Na het verschijnen van onze sei-
zoensbrochure 2014-2015 hebben 
we het programma van December 
Dance 14 nog kunnen verrijken met 
een extra voorstelling! Eén van Chi-
na’s meest opmerkelijke dansthea-
tergezelschappen heeft zo nog een 
plaats gekregen in het gevarieerde 
programma van December Dance.

Op vrijdag 12 december 2014 
gaat Listening to Third Grandmother’s 
Stories van Living Dance Studio/
Wen Hui in Belgische première in 
de Stadsschouwburg. De voorstelling 
is gebaseerd op een door Wen Hui 
(1960) gemaakte documentaire over 
het leven van een oude vrouw, haar 
‘third grandmother’. Aan de hand van 
de biografie van deze vrouw vertelt 
Wen Hui de recente geschiedenis van 
China. 

In China is Hui nauwelijks be-
kend. Geen wonder, want de macht-
hebbers aldaar zijn bepaald niet ge-
charmeerd door de onderwerpen die 
de tegendraadse choreografe in haar 
werk aansnijdt. Zij zouden ‘details’ 
als de grote hongersnood van de jaren 
60 en de verschrikkingen van Mao’s 
Culturele Revolutie het liefst gauw 
vergeten. Onderwerpen als seks en 
zwangerschap zijn evenmin thema’s 
waarvoor de staat financiering ter 
beschikking stelt. Bij de oprichting 
in 1994 was de Living Dance Studio 
van Hui dan ook het eerste onafhan-
kelijke hedendaagse-dansgezelschap 
van de Volksrepubliek. Hoewel haar 
werk in eigen land nog altijd min of 
meer wordt doodgezwegen, presen-
teerde zij in Europa onder andere 
Report on Body, Report on Giving Birth 

en het acht uur durende (!) Memory. 
Het danstheater van Hui, die een deel 
van haar opleiding bij Pina Bausch 
genoot, is bont, fragmentarisch en 
multidisciplinair. Met dans, tekst, 
bestaand en nieuw filmmateriaal 
documenteert zij maatschappelijke 
fenomenen uit heden en verleden.

Haar nieuwe voorstelling Ting san 
nainai jiang guo qu de shiqing ofwel 
Listening to Third Grandmother’s 
Stories kwam tot stand door haar 
ontmoeting met een ver familielid, de 
83-jarige Su Mei Lin. Deze oudtante 
of ‘derde grootmoeder’ maakte alle 
omwentelingen van de 20e eeuw mee: 
haar afkomst uit een welgestelde 
familie werd onder het communis-
tisch bewind een last, onder druk 
van het collectivisme moest zij leren 
zich te voegen naar de gemeenschap. 
Wen Hui volgde het omgekeerde 
traject toen China de communistische 
teugels langzaam liet vieren. Met hun 
persoonlijke herinneringen schrijven 
zij de recente geschiedenis van de 
vrouwen van China.

Op het programma

vr  12.12.14 / 20.00 / Stadsschouwburg /  
€ 15 12 9
Listening to Third 
Grandmother’s Stories / Living 
Dance Studio / Wen Hui  
(Belgische première!)

12.12.14

Leven in China:  
vroeger en nu

Extra voorstelling toegevoegd aan  
het programma
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in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

08 & 09.10.14 - 20.00

TOROBAKA
Akram Khan & Israel Galván

‘TOROBAKA opent de weg naar het 
onbekende. De voorstelling toont de rijke 
bedrevenheid van de twee solisten.’

— Philippe Noisette, Les Échos

‘Je maakt het niet elke dag mee dat 
bestaande codes zo omgegooid worden.’

— Thomas Hahn, DanserCanalHistorique blog

‘Met hun fysieke verschijning en hun 
vermogen om het publiek mee te 
slepen, uiten de twee solisten zich als 
talentvolle theaterdieren.’

— Marie-Christine Vernay, Libération

DANS MET 
LIVEMUZIEK

Info & tickets
€ 32 27 21 16 

BUSINESS SEATS (09.10.14)
Vip-arrangement met voorstelling & receptie

www.concertgebouw.be
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Klara, Concertgebouw Brugge en 
Brugge Plus willen iedereen 'aan de 
klassiek' in het Concertgebouw en 
de binnenstad, want klassiek is er 
voor iedereen. Klassiek is er in alle 
maten en gewichten, voor alle emo-
ties en heel veel momenten. Samen 
met Klara willen wij dat fantasti-
sche repertoire nog bekender maken 
bij het grote publiek.  

Tijdens Iedereen Klassiek laten we 
niet alleen een aantal meesterwerken 
uit tien eeuwen muziekgeschiedenis 
uitvoeren, we laten ook horen en zien 
waarom bepaalde muziek de status 
van meesterwerk kreeg. Meer nog: 
we zetten u aan het werk! Want niets 
is zo fijn als zelf muziek maken. Het 
publiek krijgt de kans om volop mee 
te zingen in enkele van Bachs canta-
tes. Wie liever op een digitale manier 
participeert, kan Terry Rileys minima-
listisch meesterwerk In C, via een app 

op tablet of smartphone, samen met 
de muzikanten van ChampdAction 
uitvoeren. Het ensemble BL!NDMAN 
[sax] viert op gepaste wijze de geboor-
te van Adolphe Sax, exact 200 jaar 
geleden. Zefiro Torna, Jos van Immer-
seel, Het Kamerorkest en Brussels 
Philharmonic vervolledigen de affiche.

Verwacht u niet enkel aan muzi-
kanten van vlees en bloed tijdens Ie-
dereen Klassiek. Het robotorkest van 
Godfried-Willem Raes speelt de wer-
ken die je wilt horen, van de vroegste 
polyfonie tot hedendaagse meester-
werken, exclusief georkestreerd voor 
de robots. C.a.p.e. Anima brengt het 
publiek dan weer recht in het hart 
van Beethovens 6e Symfonie. Door 
middel van immersieve technologie – 
een videobril, hoofdtelefoon, trackers 
en een computerrugzak – wandelt de 
bezoeker doorheen ons huisorkest 
Anima Eterna Brugge. 

Ook in de Brugse binnenstad kunt 

u zich laten verrassen door klassiek: 
een combinatie van klassiek en 
aquagym, shoppen op live klassiek, 
of verschillende koren bewonderen 
tijdens een korenpromenade. Gaat 
u toch liever zelf aan de slag, dan 
kunt u zelf een orkest dirigeren of uw 
medemens overtuigen van uw mu-
zikale kwaliteiten op de piano’s die 
op verschillende plaatsen in Brugge 
staan opgesteld. 

 Iedereen Klassiek is volledig 
gratis! 

11.10.14

Iedereen Klassiek
Brugge ondergedompeld  

in klassieke muziek

C O N C E R T  G E B O U W  
B R U G G E 
11.00: Zot van Bach  

BL!NDMAN [sax] & Erik 
Van Nevel

12.00: Mozart meets Piazzolla 
Casco Phil

13.00: BL!NDMAN [sax]
14.00: Les Tisserands 

Zefiro Torna, Amorroma & 
Philippe Laloy 

15.00: De wereld in do (lancering 
app In C) 
ChampdAction

16.00: Par cœur  
Jos van Immerseel & Pieter 
Bergé

18.00: Land of Hope and Glory 
Brussels Philharmonic

doorlopend:
Robotorkest
CREW/C.a.p.e. Anima
Classic gaming

V E R S C H I L L E N D E  
L O C A T I E S  I N  B R U G G E
Aquagym Classic
Shoppen op klassiek
Pianobuffet
Orkest zoekt dirigent (M/V)  
Korenpromenade
Villa Bota's Jukebox Orchestra
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Mevrouw Oiheba Bensaâd en doch-
ter Marilyn zijn nog steeds enthou-
siast over de open repetitie die ze 
een dik jaar geleden meemaakten. 
‘Een heel fijne manier om klassieke 
muziek dichterbij te brengen.’ De 
afspraak voor de volgende gezins-
uitstap richting Concertgebouw ligt 
al vast. 

Concertgebouw Brugge plant dit sei-
zoen veertien open repetities, vooral 
voor scholen en muziekacademies, 
maar ook voor families. Het dubbele 
in aantal als het jaar ervoor, omdat de 
formule enorm aanslaat. Eerst geeft 
docent Sterre De Raedt de groep vijf-
tig minuten lang een muzikaal bad 
om dan in de Concertzaal de repetitie 
live mee te maken.

‘Zo’n repetitie geeft je een unieke 
kijk op hoe de muziek in elkaar zit en 
hoe een orkest werkt’, vindt Oiheba 
Bensaâd. ‘Drie muzikanten die vooraf 
in de Kamermuziekzaal langskomen, 
laten kinderen en (groot)ouders 
kennismaken met het thema. Een 
beetje info en vooral actief partici-
peren, dat slaat enorm aan bij jong 
en oud.’ Dat kan dochter Marilyn 
alleen maar beamen. ‘We mochten 
al meeklappen en meezingen met de 
muzikanten’. Marilyn was het meest 
onder de indruk van de repetitie zelf. 
‘In de grote zaal mochten we op het 
podium zitten, tussen de muzikanten 
van het orkest. Je zag de dirigent het 
hele orkest leiden. Heel speciaal en 
heel mooi.’

Marilyn volgt geen muziekles. In 
de basisschool hoort ze wel eens een 
stukje klassiek. ‘Vivaldi of Het Zwa-

nenmeer. Jongens vinden het saai, 
meisjes niet.’ De meeste klassieke 
muziek pikt Marilyn thuis op, vaak 
via films die het gezin thuis bekijkt.

Oiheba is er helemaal van over-
tuigd dat het kennismaken met klas-
sieke muziek maar beter vroeg genoeg 
gebeurt bij kinderen. ‘Thuis leggen 
we wel eens een cd van Mozart op. 
Je moet kinderen durven prikkelen, 
niks verplichten. Dat gebeurde ook in 
mijn jeugd, via mijn grootvader. Ook 
leraars in het secundair lieten ons 

kennismaken met klassieke meester-
werken. Dan wou ik altijd iets meer 
weten over die componist. Je moet 
getriggerd worden. En zo wil ik het 
ook bij mijn dochter. Niks verplich-
ten, gewoon goesting doen krijgen.’

De prikkel was er alvast bij het 
familieconcert in het Concertgebouw. 
Samen volop genieten van het Sym-
fonieorkest Vlaanderen dat Capric-
cio espagnol van Rimsky-Korsakov 
repeteerde. Ze kijken al uit naar de 
volgende repetitie voor families.

Rik De Jonghe

Op het programma

deFilharmonie
The Young Person's Guide to the 
Orchestra (Britten)
voor families (vanaf 8 jaar)
€ 10 / € 5 voor -26 j.
za 29.11.14 / 16.00-18.00 uur

Symfonieorkest Vlaanderen
Alice in Wonderland
voor families (vanaf 8 jaar)
€ 10 / € 5 voor -26 j.
di 23.12.14 / 15.00-17.00 uur

Een blik achter de 
schermen van een 

symfonieorkest
Open repetities voor families
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Hoe het begon…

‘Het was geen vriendschap op het 
eerste gezicht toen het Concertge-
bouw in 2002 zijn deuren opende: we 
vreesden onder andere een elitaire en 
bestofte programmering. Maar van 
een commercieel bureau was geen 
sprake en de akoestische kwaliteit 
van de zaal stemde hoopvol. ‘Kom 
luisteren, laat je verrassen!’, sprak 
de artistiek directeur. Mijn eerste 
concerten waren sneak previews 
waarin oude en hedendaagse muziek 
in vreemde combinaties samensmol-
ten: de klassieke muziek raakte de 
grenzen van mijn gekoesterde jazz en 
folk, liet ruimte voor experiment en 
improvisatie, flirtte met elektronica 

en mengde zich met dans en drama. 
Ik viel van de ene verwondering in de 
andere. Die verwondering groeide uit 
tot appreciatie.

2004. Sibelius gebracht door het 
Budapest Festival Orchestra, met 
bijna meer volk op de scène dan in de 
zaal, was een feest voor ogen en oren. 
Verderop in de bijna lege rij zat een 
man uitgezakt te luisteren tot hij na 
het concert in heftig applaus uitbrak 
en roepend zijn waardering kracht bij-
zette. Muziek doet wat met een mens; 
nooit had ik vermoed dat muziek mij 
zo zou raken, van Lassus tot Xenakis.

Muziek is dé manier om onze 
hulpe loze zoektocht naar geluk 
vorm te geven. Onze aanvankelijke 
weerstand tegen het elitaire bleek 

ongegrond: voor een concert van 
anderhalf uur betaal ik voor mijn 
abonnementszitje de helft van wat een 
van mijn vrienden besteedt aan zijn 
tribuneplaats in het Jan Breydelstadi-
on.’

Waar Jo naar uitkijkt in seizoen 2014-
2015…

‘Een spannende confrontatie wordt 
het duet tussen Israel Galván en 
Akram Khan: twee eigenzinnige 
dansers met een uitgesproken stijl. 
De Brits-Bengaalse Kahn kennen we 
al een tijdje, Galván liet vorig jaar 
een verpletterende indruk na met zijn 
voorstelling Lo Real, waarin hij kunst 
bracht als tegengif voor verzuring en 
uitsluiting. 

Ik kijk ook uit naar drie keer cello 
dit seizoen. Eerst met Arne Deforce en 
Yutaka Oya in Patterns in a Chromatic 
Field van Morton Feldman. Een twee-
de keer in oktober met het cellocon-
certo van Elgar, omdat romantiek van 
alle tijden is en ik al een krop in de 
keel krijg als ik aan Jacqueline du Pré 
denk. Het concert met cellist Steven 
Isserlis wordt volgend voorjaar ook 
ongetwijfeld een intense belevenis.

Ik vind het altijd leuk om ook 
naar voorstellingen te gaan waar ik 
nauwelijks iets vanaf weet, waar ik 
nietsvermoedend naartoe fiets om twee 
uur later overdonderd, onthutst, boos 
of ontroerd weer buiten te komen: Jazz 
Brugge, December Dance, muziek van 
Toshio Hosokawa, SLOW (36h) … 
Eindeloos veel mogelijkheden om te 
ontdekken en grenzen te verleggen.’

Vrienden van het 
Concertgebouw

Jo Libbrecht is al 6 jaar Vriend van het 
Concertgebouw. Hij vertelt ons waar hij 

volgend seizoen naar uitkijkt.
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Dit najaar krijgen Vrienden van het 
Concertgebouw een gratis ticket 
voor de dansvoorstelling TOROBAKA 
op woensdag 8 oktober of voor het 
concert van Anima Eterna Brugge op 
zaterdag 18 oktober. Hou zeker ons vol-
gende magazine in de gaten voor een 
fotoverslag van deze evenementen!

Ontdek alle andere voordelen op onze 
website. Vriend worden kan via de 
ticketlijn (+32) 70 22 33 02.
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Beste kunstliefhebber,

Concertgebouw Brugge is klaar voor 
een nieuw en wervelend seizoen. Op 
de agenda staan wederom toparties-
ten uit binnen- en buitenland om u te 
verrassen met uitmuntende concerten 
en hoogstaande dansvoorstellingen. 

Het Concertgebouw brengt een sterk 
seizoensprogramma en realiseert ook 
een ruimere artistieke missie. Zo 
richten we onze blik op de wereld en 
bouwen we verder aan een internati-
onale bekendheid. Daarnaast geloven 
wij ook in jongeren, en bieden we 
hen volop de kans om zich creatief te 
ontwikkelen binnen muziek en dans. 

Als kunstenhuis midden de maat-
schappij rekent het Concertgebouw 
naast subsidies en eigen inkom-
sten ook op sponsoring van diverse 
bedrijven en particulieren. Nieuw 
is de formule THE KEYS, waarbij 
kunstliefhebbers elkaar vinden in 
een gezamenlijk engagement om 

het Concertgebouw in zijn ambities 
te steunen. Gedurende het cultuur-
seizoen ontmoeten de KEYS-leden 
elkaar geregeld in het Concertgebouw 
en genieten bovendien van tal van 
voordelen.

Graag nodig ik u, liefhebber van  
muziek en dans, uit om lid te  
worden van deze dynamische  
groep ambassadeurs van het 
Concertgebouw!

Katrien Van Eeckhoutte
Algemeen directeur Concertgebouw 

Bouw mee aan de 
toekomst van het 
Concertgebouw!

Als lid van THE KEYS wordt u 
een bevoorrechte bezoeker van 
het Concertgebouwprogramma 
en geniet u van interessante 
ontmoetingen en netwerk-
gelegenheden.

Alle voordelen zoals ook VIP-
tickets voor unieke voorstellingen 
vindt u op
www.concertgebouw.be/thekeys

Lidmaatschap (drie seizoenen):
€ 1500 excl. btw.

Voor inschrijvingen en meer 
informatie over de formule  
kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met:

Peter Poppe
Promotor THE KEYS
peter.poppe@the-keys.be
+32 (0)475 58 17 91

Ann Cosyn
Communicatie, marketing
& sales Concertgebouw
ann.cosyn@concertgebouw.be
+32 (0)50 47 69 68

BE ONE OF 
THE KEYS TO 
OUR SUCCESS!

Katrien Van Eeckhoutte © David Samyn

© David Samyn
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Ze zijn 
er overal 
zot van!

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

Bier met liefde gebrouwen, 
drink je met verstand.

NorwichWorld Beer Awards 2 x Goud (2012 & 2013)

SeattleWorld Beer Cup1 x Goud (2006)

Nürnberg
European Beer Star 

2 x Goud (2006 & 2010)

Melbourne
Australian Beer Awards 

1 x Goud (2008)

San Diego
World Beer Cup

1 x Goud (2008)

Praag
Monde Selection 1 x Goud (2006)

Nürnberg
European Beer Star 

2 x Goud (2006 & 2010)

Praag
Monde Selection 1 x Goud

Nürnberg
 (2006)

San Diego
World Beer Cup

 (2008)

World Beer Cup1 x Goud (2006)

Nürnberg
Nürnberg
European Beer Star 

2 x Goud

‘Europe’s Best Belgian Style Blond 2013’. Daar drinken 

Nürnberg
 (2006)

Nürnberg
European Beer Star 

2 x Goud

San Diego
World Beer Cup

 (2008)

Brussel
Brussels Beer Challenge 

1 x Goud (2013)

SEPTEMBER
L’Arpeggiata, Christina Pluhar: Music 
For a While. Improvisations on Purcell.
Erato, 2014

OKTOBER
Münchener Kammerorchester, Alex-
ander Liebreich: Toshio Hosokawa. 
Landscapes. ECM New Series, 2011

NOVEMBER
Tomasz Stanko Quartet: Suspended 
Night. ECM, 2004

DECEMBER
Collegium Vocale, Philippe Herre-
weghe: J.S. Bach. Christmas Oratorio. 
Virgin Veritas, 1992

wifi access free press

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

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

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

concertgebouwcafé

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



Met meer dan 100 voorstellingen en 8 festivals staat 
het cultuurseizoen 2014-2015 garant voor tal van 
beklijvende avonden in het Concertgebouw. Ook dit 
seizoen kunt u dankzij Concertgebouw Servies uw 
concertavond uitbreiden met een gezellig etentje 
voor of na de voorstelling.

Veertien horecazaken uit de onmiddellijke omgeving 
garanderen u als bezoeker van het Concertgebouw 
immers een kwaliteits vol aanbod en een extra vlotte 
bediening, waardoor u niets van de inleiding of 
voorstelling hoeft te missen. Ook na een concert kunt 

u er terecht voor een late maaltijd. Hierbij heeft u 
telkens de keuze tussen 1 of 2 gangen, zodat u zelf 
kunt bepalen hoe lang u wenst te tafelen.
Bovendien wordt u als concertganger extra in de 
watten gelegd, want op vertoon van uw concertticket 
geniet u van een extraatje!

Deelnemende zaken kunt u herkennen aan de 
raamstickers en ontdekt u op het stadsplan hieronder.

Maak uw cultuuravond compleet met een gezellig 
restaurantbezoek dankzij Concertgebouw Servies!

DEELNEMENDE ZAKEN

01. Concertgebouwcafé
02.  Le Bon Vivant
03.  Ter Boeverie
04.  Bistro La Porta
05.  ‘t Pallieterke
06.  De Foyer
07.  Narai Thai
08.  Chez Vincent
09.  Bistro Marco
10.  Belle Epoque
11.  Café ‘t Zand
12.  ‘t Putje
13.  Pastis
14.  La Fontana
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Bekijk de folder met info op  
www.concertgebouw.be/concertgebouwservies

Gezellig tafelen voor of  
na een voorstelling met  
Concertgebouw Servies
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STEVEN OSBORNE
DO 18.09.2014 / 20.00 / € 21

In 1944 schreef Olivier Messiaen 
het piano-meesterwerk Vingt 
regards sur l’Enfant-Jésus, 
waarin hij twee uur lang twintig 
contemplaties biedt op de 
Christusfiguur. De Schot Steven 
Osborne is de pianist bij uitstek 
om dit ambitieuze solopiano-
werk met een grote virtuositeit 
uit te voeren.

‘Een adembenemende 
uitvoering, die onthaald 
werd met een ongezien 
enthousiasme. (…) Als er 
één Messiaen-concert is dat 
iedereen lang bijblijft, is 
het ongetwijfeld dit.’

The Telegraph

‘Osborne toonde zich een 
meester in ruimte, in 
klankkleuren en timbres, 
en in stilte. Het bewijs 
waarom hij internationaal 
beschouwd wordt als een 
van de grote Messiaen-pia-
nisten van deze tijd.’

The Herald

GONE WEST: WERELDPREMIÈRE 
PASSCHENDAELE
DI 14.10.2014 / 20.00 / € 50 40 29 19

Dit volledig Engels programma 
herdenkt de Groote Oorlog die 
100 jaar geleden plaatsvond. 
Dat de ingrijpende gebeurtenis-
sen het werk van vele artiesten 
kleurden, is niet verwonder-
lijk. Zo liet de oorlog ook zijn 
sporen na in composities van 
Edward Elgar en Ralph Vaughan 

Williams, deze avond gebracht 
door het Philharmonia Orches-
tra. In opdracht van het Con-
certgebouw schreef Mark-An-
thony Turnage Passchendaele, 
dat u vanuit een 21e-eeuws 
perspectief doet nadenken over 
de oorlogsstrijd en in wereld-
première gaat!

ARCANGELO
WO 10.09.2014 / 20.00 / € 32 27 21 16

Sopraan Malin Christensson 
doet Händel en zijn onsterfelij-
ke muziek alle eer aan. Samen 
met het Britse orkest Arcan-
gelo schittert Christensson, 
die enkele jaren geleden nog 
BBC New Generation Artist 
was, in een programma met 
Händels Water Music, Music for 

the Royal Fireworks en andere 
pareltjes. Arcangelo gooide 
trouwens hoge ogen met zijn 
opname Handel’s Finest Arias 
for Base Voice: eerder dit jaar 
werd het album genomineerd 
voor de BBC Music Magazine 
Award 2014, vorig jaar voor de 
Gramophone Award 2013.

Steven Osborne © Benjamin Ealovega

Alisa Weilerstein © Jamie Jung

Malin Christensson
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COUP FATAL
VR 21.11.2014 / 20.00 / € 32 27 21 16
i.s.m. Cultuurcentrum Brugge

Regisseur Alain Platel brengt in 
Coup Fatal een ode aan de on-
verbiddelijke elegantie van de 
Congolezen. Onder leiding van 
de geprezen componist Fabrizio 
Cassol en gitarist Rodriguez 
Vangama dompelen de Congo-
lese zanger Serge Kakudji en 
dertien muzikanten uit Kinshasa 
u onder in een barokrepertoire 
dat ze volledig naar hun hand 
zetten. Barokfrasen, traditionele 
Congolese muziek, rock en jazz 
mengen zich moeiteloos tot een 
nieuwe muziekvorm, gebracht 
door elektrische en akoestische 
gitaar, maar ook door een Afri-
kaanse duimpiano, een xylofoon 
en backing vocals ... Het decor 
van kunstenaar Freddy Tsimba 
maakt het geheel af.

L’ARPEGGIATA
DO 30.10.2014 / 20.00 / € 41 33 25 17

Het 12-koppige ensemble 
L’Arpeggiata brengt Purcells 
bekendste werken in een versie 
die u nooit eerder hoorde. In 
Music for a while: Purcell goes 
jazz vertrekken dirigente Chris-
tina Pluhar en muzikanten als 
jazzklarinettist Gianluigi Trovesi, 
vocalist Vincenzo Capezzuto en 
stersopraan Raquel Andueza 
vanuit de prachtige barok-
liederen om uit te komen bij 
verrassende, hedendaagse 
jazz-improvisaties. Beleef een 
avontuurlijke en compleet nieu-
we luisterervaring!

‘Ik stond vooral versteld 
van de spontaniteit en de 
vindingrijkheid van de 
musici, het hart van hun 
vrolijke muziekmaken.’

Bachtrack

BUSINESS SEATS
Vip-arrangement  
met voorstelling en receptie
Meer info:  
www.concertgebouw.be

ANIMA ETERNA BRUGGE
ZA 18.10.2014 / 20.00 / € 41 33 25 17 

Een thuismatch! Huisorkest 
Anima Eterna Brugge vertolkt 
het Hoboconcerto in Es van Carl 
Philipp Emanuel Bach, een werk 
waarin solist Benoît Laurent tot 
het uiterste van zijn techni-
sche en expressieve kunnen 

gedreven wordt. Verder op het 
programma staan Mozarts Pia-
noconcerto nr. 12, dat Mozart 
zelf beschreef  als ‘de gulden 
middenweg tussen te gemak-
kelijk en te moeilijk’, en Haydns 
prachtige Symfonie nr. 57.

Coup Fatal © Jan Mergaert

Anima Eterna Brugge © Alex Van Hee Christina Pluhar © Marco Borggreve
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OOK IN HET CONCERTGEBOUW

zo 14.09.14 / 19.00 / Concertzaal
DUBBELCONCERT KONINKLIJKE STADSFANFAREN IZEGEM  
& KONINKLIJKE FANFARE KEMPENBLOEI ACHEL
Info & tickets: gratis tickets via 050 40 34 04 of muziek@west-vlaanderen.be /  
www.west-vlaanderen.be/cultuur
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen - dienst Cultuur, cel Kunsten

zo 19.10.14 / 11.00 / Concertzaal
HET KAMERORKEST / RECOMPOSED
Info & tickets: 050 81 66 18 (elke werkdag tussen 09.00 en 13.00) / www.hetkamerorkest.be
Organisatie: Het Kamerorkest vzw

wo 22.10.2014 / 20.00 / Concertzaal
SINFONIE ORCHESTER SCHÖNEBERG
Info & tickets: www.sos-ev.de
Organisatie: Sinfonie Orchester Schöneberg

vr 31.10.14 / 20.00 / Concertzaal
OP DE GROEI / BART PEETERS
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)* / 050 34 42 43 / www.ticketsbrugge.be /  
0479 31 84 55 (elke werkdag tussen 13.30 en 17.00) / www.concertevents.be
Organisatie: Concertevents bvba

02.11.2014 / 20.00 / Concertzaal
LITERAIRE HAPPENING / ERWIN MORTIER / STEMMEN EN PLEKKEN 
Info & tickets: www.gonewest.be
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

16.11.2014 / 11.00 /  Concertzaal
HET KAMERORKEST / ONCE UPON A SCREEN
Info & tickets: 050 81 66 18 (elke werkdag tussen 09.00 en 13.00) / www.hetkamerorkest.be
Organisatie: Het Kamerorkest vzw

23.11.2014 / 15.30 /  Concertzaal
INTREDE VAN SINTERKLAAS
Info &tickets: Online / Vanaf 1 november 2014 bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84,  
8000 Brugge (elke dag tussen 10.00 en 12.00 & tussen 17.00 en 19.00) /  
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint
Organisatie: Gezinsbond Brugge

wo 26.11.14 / 20.00 / Kamermuziekzaal
AMORE AMARO / VLAAMS RADIO KOOR
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)* / 050 34 42 43 / www.ticketsbrugge.be /  
www.vlaamsradiokoor.be
Organisatie: Vlaams Radio Koor

30.11.2014 / 14.00 / Concertzaal
FINALE PROVINCIAAL KOORFESTIVAL PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Info & tickets: gratis tickets via muziek@west-vlaanderen.be / www.west-vlaanderen.be/cultuur
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen - dienst Cultuur, cel Kunsten

21.12.2014 / 20.00 / Concertzaal
SCALA & KOLACNY BROTHERS
Info & tickets: In&Uit Brugge (inenuitbrugge.be)* / 050 34 42 43 / www.ticketsbrugge.be
Organisatie: Sportproducties

Star Wars.
dinsdag 30 september 2014. 20u

F. Devreese. Benvenuta Suite nr. 1
D. Brossé. Haiku Cycle One – wereldpremière
J. Williams. Star Wars Suite

Dirigent. Dirk Brossé
Soliste. Hanne Roos. sopraan

Rhapsody in Blue.
dinsdag 18 november 2014. 20u

A. Copland. A Lincoln Portrait
G. Gershwin. Rhapsody in Blue
M. Mussorgsky. Schilderijententoonstelling 
(versie M. Ravel)

Dirigent. Jan Latham-Koenig
Solist. Boyan Vodenitcharov. piano

Firebird.
dinsdag 16 december 2014. 20u

P.I. Tchaikovsky. The Tempest opus 18
A. Glazunov. Vioolconcerto
I. Stravinsky. Vuurvogel Suite

Dirigent. Karel Deseure
Soliste. Mayu Kishima. viool

Familie.concert 
Ontdek me. Alies (+8 jaar)
zaterdag 27 december 2014. 15u

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

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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Op 4 november 1964 werd in het 
San Francisco Tape Music Cen-
ter voor het eerst In C van de 
toen jonge componist Terry Riley 
gespeeld. Op zich een weinig 
glamoureus moment, maar toch 
zou In C prompt geschiedenis 
schrijven als sleutelwerk van de 
minimal music. Vijftig jaar later 
kan iedereen online meewerken 
aan uitvoeringen van In C dankzij 
een app ontwikkeld door Champ-
dAction, in een coproductie van 
het Concertgebouw.

De relatief schaarse aanwezigen 
bij de première in 1964 zullen het 
allicht niet beseft hebben, maar Ri-
leys In C zou een van de mijlpalen 
uit de 20e-eeuwse muziek worden 
– een compositie die aan de wieg 
stond van de minimal music en 
zo een hele nieuwe wending in de 
muziekgeschiedenis in gang zette. 
In de jaren nadien zouden Riley 
en geestesgenoten Steve Reich (die 
meespeelde bij de wereldpremière 
van In C) en Philip Glass de mini-
mal music uitbouwen tot allicht de 
invloedrijkste stroming aan het slot 
van de 20e eeuw.

Wat maakte In C dan zo bij-
zonder in 1964? Het brak met de 
geldende avant-gardeconventies. In 
plaats van complexe partituren met  
gesofisticeerd uitgewerkte elemen-
ten, koos Riley voor eenvoud: 53 
korte modules, heldere beknopte 
motieven, diatonische, consonante 
harmonie. Tegenover de eenvoud 
van het werk (de hele partituur past 

op één pagina) staat de vrijheid 
van de muzikanten: elke muzikant 
beslist hoe vaak hij een module 
herhaalt voor hij overgaat naar de 
volgende module. Zo ontvouwt In C 
zich als een klanktapijt van dezelf-
de door elkaar geweven motieven, 
dat bij iedere uitvoering net weer 
een tikje anders is.

De spontane vrijheid waarmee 
de muzikanten hun weg banen door 
het werk, aandachtig luisterend 
naar elkaar en hun keuzes op elkaar 
afstemmend, geeft aan het werk een 
niet-hiërarchische lading. Het is, als 
je wil, democratische muziek, waar-
in iedere muzikant even belangrijk 
is en iedereen spontaan samenwerkt 
om een bedwelmend en fascinerend 
klankweefsel als eindresultaat neer 
te zetten. Een politieke interpretatie 
van het werk is dan ook niet verge-
zocht – uiteindelijk stamt het uit de 
links-radicale jaren 60. Meer dan de 
doorsnee compositie waarin meestal 
een strikte taakverdeling bestaat, is 
In C een kwestie van gemeenschap 
– community. De gepaste manier 
om daar in deze digitale tijden een 
verlengstuk aan te geven, is een 
website en app ontwikkelen waarop 
iedereen wereldwijd kan inloggen 
en online bijdragen aan virtuele 
uitvoeringen van dit merkwaardige 
werk. De muziekhistorische beteke-
nis kennen we intussen; de gemeen-
schapsvormende functie van deze 
muziek krijgt nu een heel nieuwe 
invulling.

Maarten Beirens

Nieuwe app In C 
Democratie in muzieknoten

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!

SPEEL ZELF MEE MET TERRY 
RILEYS MEESTERWERK!

Vanaf 11 oktober kun je de 
interactieve app In C ontdekken 
op je smartphone, tablet of com-
puter. Kies je instrument en speel 
Rileys In C met spelers van over 
de hele wereld, telkens startend 
op het uur. Tijdens Iedereen  
Klassiek (11.10) spelen muzikan-
ten van ChampdAction het werk 
live, samen met app-spelers in 
het publiek en online-spelers uit 
alle uithoeken van de wereld.

Meer info:  
www.incapp.net



BESTEL UW TICKETS NU OP

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

Volg ons op

SEPTEMBER
wo 10.09.14 20.00  Arcangelo / Händel. Fire, Air & Water € 32 27 21 16

vr 12.09.14 20.00  Collegium Vocale Gent / Purcell. Hail, bright Cecilia! € 41 33 25 17

za 13.09.14 20.30  Canto ostinato / Muzikale trance op het Belfort  Gratis

do 18.09.14 20.00  Steven Osborne / Messiaen. Vingt regards sur l’Enfant-Jésus € 21

za  20.09.14 20.00  Casco Phil / Mozart & Pärt € 32 27 21 16

za  27.09.14 20.00  Arthur / Muziektheater Transparant € 32 27 21 16

zo  28.09.14 11.00  Lees meer! / Joost de Vries, Ivo Victoria & Lara Taveirne € 7

zo  28.09.14 15.00  Peter en de wolf / Brussels Philharmonic  € 12 / € 6 voor -26 j.

di  30.09.14 20.00  Matsukaze / Toshio Hosokawa & Sasha Waltz (concert in Opéra de Lille) € 35 28 (incl. busreis)

OKTOBER
wo  01.10.14 20.00  Isabelle Faust & Alexander Melnikov / Brahms. Vioolsonates  € 21

do  02.10.14 12.00  Jazz Brugge – Dag 1: Belgian Jazz Day / Mâäk, Loriers - Postma - Aerts, Eve Beuvens, Flat Earth Society en Mauro Pawlowski  € 30

vr  03.10.14 12.00  Jazz Brugge – Dag 2 / Bennink - Sooäär, Graewe - Reijseger - Hemingway, Verneri Pohjola Quartet,  Renaud García-Fons € 30

za  04.10.14 12.00  Jazz Brugge – Dag 3 / Courtois - Erdmann - Fincker, Marcotulli - Biondini, Atomic, Paolo Fresu Devil Quartet € 30

zo  05.10.14 12.00  Jazz Brugge – Dag 4: ECM labeldag / Andy Sheppards Trio Libero, Koko de clown, Ban - Maneri, Elina Duni Quartet, Tomasz Stanko Quartet € 30

wo  08.10.14 20.00  TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván (i.s.m. Cultuurcentrum Brugge)  € 32 27 21 16

do  09.10.14 20.00  TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván (i.s.m. Cultuurcentrum Brugge)  € 32 27 21 16

za  11.10.14 11.00  Iedereen Klassiek  p. 22

di  14.10.14 20.00  Philharmonia Orchestra / Lamenti voor de Groote Oorlog € 50 40 29 19

za  18.10.14 20.00  Anima Eterna Brugge / Sturm und Drang. C.P.E. Bach, Haydn & Mozart  € 41 33 25 17

 24 — 26.10.14  DOMEIN TOSHIO HOSOKAWA  p. 8 

wo  29.10.14 14.00  De koningin zonder land / Muziektheater Transparant € 12 / € 6 voor -26 j.

wo  29.10.14 17.00  De koningin zonder land / Muziektheater Transparant € 12 / € 6 voor -26 j.

do  30.10.14 20.00  L'Arpeggiata / Music for a while: Purcell goes jazz € 41 33 25 17

NOVEMBER
  08 — 09.11.14 SLOW (36h)  p. 4

za  15.11.14 20.00  Rotterdams Philharmonisch Orkest / Beethoven & Shostakovich € 50 40 29 19

zo  16.11.14 10.30  Kunstendag voor kinderen / Workshop tekenen en theater € 6

do  20.11.14 20.00  Taurus Kwartet & Alasdair Beatson / Engelse pracht € 21

vr  21.11.14 20.00  Coup Fatal / KVS & les ballets C de la B / Alain Platel (i.s.m. Cultuurcentrum Brugge) € 32 27 21 16

do  27.11.14 20.00  La Risonanza / Purcell. Dido and Aeneas € 41 33 25 17

za  29.11.14 20.00  deFilharmonie / Universele muziek € 32 27 21 16

zo  30.11.14 15.00  Duo Idyll & Peter Jeurissen / Schumanns romantische liederen € 16 

DECEMBER
 04 — 14.12.14  DECEMBER DANCE 14 / Connecting Asia (i.s.m. Cultuurcentrum Brugge) p. 15 

wo  17.12.14 20.00  Les Abbagliati / Aliens in London € 16

vr  19.12.14 20.00  Amsterdam Baroque Orchestra & Choir / Bach. Weihnachtsoratorium € 50 40 29 19


