ALL
THE WORLD’S
			A STAGE
SEIZOEN 22—23

‘All the world’s a stage
and all the men and
women merely players’
— William Shakespeare,
As You Like It, Act II, Scene VII

Welkom op het schouwtoneel
Concertgebouw,
waar verhalen en perspectieven
resoneren op podia en in straten,
weerkaatsen op de
muren van de tijd,
komen aanwaaien uit
alle windstreken,
branden op lippen, in ogen en oren
geboren worden en
ten grave gedragen
zich ontvouwen in noten,
gebaren en (zonder) woorden.

© Bas Losekoot

(doek opent)

© sightways

INHOUD
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(voeg hier je titel in)

Elk seizoen ontvouwt zich een nieuw verhaal in, rond en
voor het Concertgebouw. Elke seizoensbrochure is weer
een nieuw boek, klaar om besnuffeld en verslonden
te worden. We kiezen er dit seizoen heel bewust voor
om die stoet aan verhalen die hier voorbijtrekt de
hoofdrol te geven. Een kunstenhuis als het onze, waar
zo veel verteld wordt – in alle talen en ook zonder
woorden – , waar zo velen op verhaal komen, vraagt
zo’n focus. Voor dat verhaal-barstensvol-verhalen
kan je gaan zitten, de oren gespitst, maar aarzel niet
om zélf je relaas te doen. Want jazeker: ontelbaar veel
pennen schrijven mee aan dit verhaal, ook de jouwe!

De plot

VOORWOORD P. 003
PROGRAMMA P. 046
PRAKTISCHE INFO P. 143
COMMUNITY P. 151
KALENDER P. 173

Jouw event in het Concertgebouw
Ontvangstruimtes met een adembenemend zicht
op Brugge! Ontdek meer op p. 157

Interactieve magazines, foto’s, filmpjes, luistertips, recensies, interviews
en reportages achter de schermen op concertgebouw.be

‘Ons verhaal is van een
meerstemmigheid die
oproept tot luisteren,
delen en openstaan
voor nieuwe blikken.’

VOORWOORD

Ons verhaal begon nog niet eens zo lang geleden. Er
was eens … die droom van een concertgebouw voor
Brugge. Enkele hoofdstukken later is er – godzijdank! –
nog geenszins sprake van een rechtlijnig parcours
richting en ze leefden nog lang en gelukkig. Vanuit
die ene plotlijn ontwikkelden zich nevenverhalen en
nieuwe verwikkelingen, niet te stuiten. Vertelsels in
noten, stiltes en bewegingen, intriges voor geoefende
oren of sages voor beginnende lezers: ons – jouw –
verhaal is een kleurrijk boeket waaruit jij jouw rode
draden plukt. Het zijn verhalen die op zich staan,
die extra vertelkracht krijgen als ze geïnjecteerd
worden met verhalen van partners maar die zich
even goed nestelen binnen grotere raamverhalen:
die van Brugge, Vlaanderen … de wereld.

De verteller(s)
Een verhaal dat groeit en zich vertakt, smeekt om
een meervoudig vertelstandpunt. Perspectieven
bestaan naast elkaar en wisselen, zonder dat we ons
hoeven af te vragen welk gezichtspunt ‘het juiste’ is.
Dat is de schoonheid van ons verhaal: het is van een
meerstemmigheid die oproept tot luisteren, delen en
openstaan voor nieuwe blikken. Artiesten zijn vertolkers
en doorgeefluik van (hun) belevenissen, gedachten en
gevoelens. Backstage kijkt de lezer dan weer mee door
de ogen van talloze Concertgebouw-medewerkers.
En wie weet wat jij te vertellen hebt over de bonte
drom personages die hier hun opwachting maken?

Ruimte & tijd
Met zijn tijdloze architectuur en fabelachtige
akoestiek is het geen wonder dat het Concertgebouw
ook in andere kronieken figureert. In ons verhaal is ons
huis meer nog dan een concrete plek in hedendaags
Brugge een magisch oord waar oosterse klanken
westerse ontmoeten, waar zakentoeristen neerstrijken
voor een congres, waar oeroude rituelen zich
voltrekken in een zaal met de modernste technieken.
Oogwenken worden uitgesponnen en eeuwen flitsen
voorbij in een gebouw zonder dak of muren.

De personages

Titel

Ze duiken op in duizendvoud: de personages op,
achter en voor het podium, langs het Circuit of in het
Concertgebouwcafé. Ze nemen verschillende rollen op
– moeder en componist, leerkracht en vrijwilliger, zoon
en choreograaf, hobbymuzikant en sponsor, grootvader
en Vriend … – op dat schouwtoneel genaamd
Concertgebouw. Ze geven het verhaal karakter en
kleur, smaak en vaart! Geen personage zo rijk evenwel
als die ene protagonist uit wie alle lijnen vertrekken:
de grote vriendelijke terracotta reus op ‘t Zand.

Die weelde aan plotlijnen, perspectieven en
personages samenbrengen onder één titel:
een onmogelijke queeste. Daarom deze warme
uitnodiging: verzin gerust zélf een titel voor dit
verhaal dat ook het jouwe is. Twijfelen mag,
aanpassen ook. Laat dit verhaal je bij de hand
nemen. Lees het! Schrijf het! Deel het! Beleef het!
— Katrien Van Eeckhoutte
Algemeen directeur
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All the
world’s a stage
Seizoen na seizoen presenteren we je – met thema’s
die heel wat richtingen uitzwaaien – telkens weer
nieuwe verhalen. En in het komende jaar mag je dat
letterlijk nemen.
Hoewel onze hoofddisciplines muziek, dans en
klankkunst abstracte kunstvormen zijn die geen
woorden nodig hebben, ligt er toch vaak een – al
dan niet verborgen – narratief aan ten grondslag.
En die inspiratie komt kunstenaars van vele kanten
aangevlogen; ze putten uit mythologische epen,
religieuze iconen, volkse saga’s of actuele hangijzers.
Maar de bron voor hun creativiteit is evengoed op
straat te vinden, waar iedere passant de acteur in
z’n eigen verhaal is. Seizoensfotograaf Bas Losekoot
weet alledaagse momentopnames uit te lichten tot
bijzondere scènes. Na fotografieprojecten in Azië,
Afrika en Noord-Amerika trok hij ook in Brugge de
straat op om de diversiteit van een levende stad in
beeld te brengen.

Kunstenaars zoals choreograaf Jan Martens in
FUTUR PROCHE of auteur Dominique De Groen in de
liedcyclus Counterforces gaan op zoek naar nieuwe
verhalen als antwoord op en troost voor onze vaak
verontrustende toekomstbeelden. In dat rijtje past
ook seizoenscomponist Kris Defoort, die samen met
zangeres Veronika Harcsa het nieuwe liedproject
Pieces of Peace presenteert. Defoort vertrekt wel
vaker van tekst, als componist van enkele magistrale
opera’s. Dit seizoen kan je getuige zijn van zowel
groter orkestwerk als intiem repertoire, uitgeschreven
én geïmproviseerd.
Meer actuele thema’s vinden we terug in het
muziektheater, met projecten als David Langs
Prisoner of the State én een nieuwe editie van
All Arias, het muziektheaterfestival dat onder
meer twee creaties rond de positie van de vrouw
presenteert, vanuit Arabisch perspectief en doorheen
de geschiedenis.
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Bij vocale composities is het verhaal luid en duidelijk,
van poëzie en proza tot theaterteksten in liedcycli,
oratoria of muziektheater. Onuitgesproken verhalen
vind je dan weer in symfonische gedichten of
balletmuziek zoals Die Seejungfrau van Zemlinsky,
Poème de l’extase van Scriabin, Moldau van
Smetana of Petrouchka van Stravinsky. Met bonte
kleuren in het orkest worden uiteenlopende verhalen
verbeeld. Maar ook het klavier volstaat om ons mee
te voeren naar inspiratie buiten de muziek, zoals bij
de Années de pèlerinage van Liszt of de Lyrische
Stücke van Grieg. Bij Dedicatio van Kris Defoort of de
Enigmavariaties van Elgar gaan achter de diverse
delen persoonlijke connecties van de componist schuil.
In de Topstukweek rond Olivier Messiaen presenteren
we dan weer zowel de openlijke liefdesverklaring
aan zijn eerste echtgenote, de Poèmes pour Mi, als

In de tweede editie van het festival Têtes-àtêtes zoeken we opnieuw de intimiteit van de
Kamermuziekzaal op. De dialoog tussen het
publiek onderling en tussen artiest en luisteraar
staat centraal in een heerlijke reeks concerten
die afgesloten worden in de lounge op de
zesde verdieping. Vier jonge pianisten brengen
Pianoverhalen, liederen van Schubert en Boulanger
komen naast nieuwe composities en we brengen een
dialoog op gang tussen heel wat muzikale tradities in
de reeks Ton sur ton. Musici uit Azië en het MiddenOosten openen onze oren met hun intrigerende
instrumenten en repertoire, een ideale context voor
deep listening.
De term Deep listening zal je vanaf nu vaker
tegenkomen, als uitgangspunt voor onze plannen
rond klankkunst én als oproep om zowel openheid
voor het onbekende als nieuwe luistervaardigheden
te ontwikkelen. Tijdens twee happenings per seizoen
kan je in lezingen, concerten, lecture-performances
en workshops ervaren hoe rijk en veelzijdig het
luisteren kan zijn. In een seizoen rond verhalen is het
ook een metafoor voor een gepaste omgang met de
diversiteit en complexiteit van vandaag; spreken is
zilver en … luisteren is goud.

© sightways

VOORWOORD

De waaier aan narratieven, het presenteren van
meerstemmige verhalen, is dan ook het uitgangspunt
met projecten die vertrekken van het evangelie tot
het Tibetaanse dodenboek, en van de 1001 nachten
tot gedichten van Petrarca. Bijzondere aandacht
is er voor de Zwarte auteurs Toni Morrison, Maya
Angelou en Clarissa Pinkola Estés. Zij schreven
teksten voor de liedcyclus Women.Life.Song die
door seizoensdenker Neske Beks wordt voorgesteld.
Als multidisciplinair kunstenaar zal Beks heel wat
perspectieven binnenbrengen, van verhalen over
vrouwelijke boegbeelden uit de literatuur en muziek
tot teksten en rituelen rond verbinding en zelfzorg.

‘De (verhalende)
inspiratie komt
kunstenaars van vele
kanten aangevlogen.
Maar de bron van
hun creativiteit is
evengoed op straat te
vinden, waar iedere
passant de acteur in
z’n eigen verhaal is.’

Vereertbrugghen is een van de vier Makers die
door het Concertgebouw worden begeleid om een
volgende stap te zetten in hun artistieke ontwikkeling.
Drie muziekmakers vervolledigen het kwartet, en bij
hen ligt de focus op de overgang van uitvoerder naar
maker. Sopraan Lieselot De Wilde, pianist Frederik
Croene en ud-speler Tristan Driessens zullen zich in
ambitieuze projecten profileren als componist en/
of maker van scenische projecten. Met de intensieve
ondersteuning van deze individuele kunstenaars zet
het Concertgebouw ook zélf een volgende stap als
huis van creatie.

VOORWOORD

Geacht publiek,

het magistrale eerbetoon aan zijn tweede vrouw, de
Turangalîla-symfonie. Dergelijke persoonlijke ‘petites
histoires’ rond composities krijgen in het komende
seizoen extra aandacht.
Ook in het dansprogramma neemt het narratief
de overhand op de abstractie, met projecten als
Anne Teresa De Keersmaekers Mozart / Concert
Arias, Akram Khans Jungle Book reimagined of
het drieluik van Peeping Tom. Dans in Brugge is
opnieuw in full swing met de festivals December
Dance en Bits of Dance, maar vanaf nu ook met
een jaarlijks Makerstraject. Samen met de partners
Cultuurcentrum Brugge en KAAP start elk seizoen een
nieuwe dansmaker voor een traject van twee jaar. Lisa
Vereertbrugghen bijt de spits af, met een parcours dat
leidt naar een nieuwe creatie in het seizoen 23-24.

Aan het verhaal van dit seizoen komt pas een happy
end wanneer we veel en divers publiek bereiken, en
daarvoor blijft Concertgebouw voor iedereen de
leuze. Van projecten voor scholen en kinderopvang
tot amateurspelers, en van personen met dementie
tot de verhalen van enkele Brugse gedetineerden in
het project TimeLock.
Bestsellers als de Bach Academie, Budapest Festival,
Iedereen Klassiek of CLUB Surround zijn weer op
het appel, maar laat jouw seizoen zo nu en dan ook
kleuren door een plotwending: de meeslepende
verrassing van ongekende avonturen.
— Jeroen Vanacker
Artistiek directeur
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NESKE
BEKS

KRIS
DEFOORT

seizoenscomponist

seizoensdenker

‘Een van haar
belangrijkste doelen
dit seizoen is om
samen dieper in te
gaan op de helende
kracht van kunst.’
Neske Beks is een interdisciplinair kunstenaar die
hoofdzakelijk actief is als schrijver, filmregisseur
en healer. Als auteur verkent ze vele terreinen;
van toneelteksten en scenario’s voor fictiefilms
en documentaires tot literatuur in vele genres. In
ECHO, een bundel essays over Black Womanhood,
stelt Beks de dominante witte eurocentrische blik in
onze samenleving aan de kaak. Het presenteren van
andere perspectieven en narratieven loopt als een
rode draad doorheen haar geëngageerde werk. In dit
seizoen vertelt Neske Beks verhalen over vrouwelijke
boegbeelden uit de literatuur en muziek, maar
zet ze ook schrijvend in op verbinding en zelfzorg
in een wereld waarin stress steeds meer schade
aanricht. Een van haar belangrijkste doelen dit
seizoen is om samen dieper in te gaan op de helende
kracht van kunst.

‘Defoort
schippert tussen
improvisatie en
uitgeschreven
muziek, tussen
muziektheater,
opera en jazz.’

Lees vanaf september meer over het programma van
Neske Beks op concertgebouw.be/seizoensdenker

03.09.2022

Neske Beks, Kris Defoort & Bas Losekoot

Startschot van het seizoen met woord, beeld en muziek

03.09.2022

Neske Beks, Kris Defoort & Bas Losekoot

Startschot van het seizoen met woord, beeld en muziek

zo

16.10.2022

Kris Defoort & Jan Michiels

Dedicatio

vr

23.09.2022

Keynote Neske Beks

Bij Schütz' Psalmen Davids

vr

03.02.2023

Kris Defoort & Veronika Harcsa

Pieces of Peace

do

29.09.2022

Woman.Life.Song

Neske Beks over vrouwelijke rolmodellen

vr

24.02.2023

Quatuor Danel

Strijkkwartet nr.1

Het Echo-ritueel

Verbindingsavond

vr

17.03.2023

Belgian National Orchestra

Human Voices Only

vr

12.05.2023

Kris Defoort Trio & guests

Inner Pleasure

© Stefaan Temmerman

za
za

datum te bepalen
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Componist en improviserend pianist Kris Defoort (1959) pendelt al zijn
hele artistieke bestaan tussen klassiek en jazz. Hij trok een tijdlang naar
New York waar hij masterclasses volgde en speelde met enkele jazzgrootheden. Eens terug in België ontpopte hij zich meteen tot een van
de leidende figuren in de hedendaagse jazz. Een lang huwelijk met De
Werf – hij is dan ook een geboren Bruggeling –, een residentie bij LOD
muziektheater en schipperen tussen improvisatie en uitgeschreven
muziek, tussen muziektheater, opera en jazz markeren de grote lijnen uit
zijn carrière. Defoort wil niet per se vernieuwend zijn, hij zet zich niet af,
maar herontdekt in plaats van te ontdekken. Hij houdt bewust rekening
met alle ervaringen en invloeden, en integreert die in een persoonlijke taal.
Daarbij zoekt hij ook de nabijheid van muzikanten die actief zijn binnen
verschillende muzikale disciplines. Als een volleerd muzikaal colorist
bedient hij zich van een zonder meer uniek klankenpalet.
concertgebouw.be/seizoenscomponist
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BAS
LOSEKOOT

seizoensfotograaf

‘Losekoot laat zien
hoe mensen zich tot
de stad, tot elkaar,
maar vooral tot
zichzelf verhouden.’

De Nederlandse fotograaf Bas Losekoot (1979)
haalt de kleine verhalen in het publieke domein
van grote steden voor zijn lens. Hij combineert
documentairefotografie met cinematografische
belichting. Met een intuïtief oog fotografeert hij de
stedelijke atmosfeer van de drukste plekken ter
wereld. De afgelopen tien jaar legde hij voor zijn
project Out of Place de toenemende urbanisatie
en bevolkingsdichtheid en de gevolgen ervan vast
in steden als New York, São Paulo, Seoul, Mumbai,
Hong Kong, London, Lagos, Istanbul en Mexico
City. Met dit project laat hij zien hoe mensen zich
tot de stad, tot elkaar, maar vooral tot zichzelf
verhouden. Speciaal voor het seizoen 22-23 van het
Concertgebouw waagde hij zich vanuit die optiek aan
een fotoreeks van Brugge.
Losekoot studeerde fotografie, cinematografie en
sociologie in Den Haag, Amsterdam en Londen.
Zijn foto’s werden onder meer gepubliceerd in
The New Yorker, CNN Editions, The Guardian, IMA
Magazine, de Volkskrant en The British Journal of
Photography. Zijn werk werd tentoongesteld in Bozar,
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za

03.09.2022

Neske Beks, Kris Defoort & Bas Losekoot

za-zo

03.09.202208.11.2022

Tentoonstelling Bas Losekoot

Seelevel Gallery, New York Photo Festival, VoiesOff/Les Rencontres d’Arles, Fotofestival Naarden,
Noorderlicht, Focus Festival Mumbai, FotoIstanbul,
LagosPhoto en Unseen Amsterdam.
Bas Losekoot fotografeerde drie dagen in het
centrum van Brugge. Iedere dag startte hij zijn
wandeling vanuit het Concertgebouw, als poort
van de stad. Hij onderzocht de dynamiek van het
straatleven en de diversiteit van de bewoners,
waarbij hij vooral lette op lichaamstaal, oogopslag
en de letterlijke en figuurlijke afstand tussen de
mensen. Gedurende zijn wandelingen werd hij
gedreven door de idee dat we allemaal een groot
geheim met ons meedragen dat we in het publieke
domein proberen te verhullen. Onze dagelijkse
maskerade is in werkelijkheid een schuiltocht van
angsten en verlangens. Door daglicht te combineren
met flitslicht heeft hij de stad op een verrassende
wijze weten vast te leggen. In de volgende reeks
worden de resultaten afgewisseld met beeld uit zijn
langetermijnproject Out of Place.
concertgebouw.be/seizoenskunstenaar

Startschot van het seizoen met woord, beeld en muziek

Fotografie in
het Concertgebouw
De architectuur van het Concertgebouw fungeert het
hele jaar door als decor voor fototentoonstellingen
van jonge en gevestigde hedendaagse fotografen.
We openen het seizoen met een tentoonstelling van
seizoensfotograaf Bas Losekoot (NL). Daarna worden
we verrast door de mysterieuze beelden van Lore
Stessel en de indrukwekkende natuurbeelden van
Sébastien Van Malleghem.

Later op het seizoen komt menig fotograaf uit de
kast met een foto die al jaren in die kast was blijven
liggen, een primeur.
Tijdens De Donkere Kamer bieden we aanstormend
talent de mogelijkheid om hun project te pitchen
voor een professionele jury en te introduceren
bij het publiek.
concertgebouw.be/tentoonstellingen

za-di

03.09.2022-08.11.2022

Tentoonstelling Bas Losekoot

wo-vr

30.11.2022-02.12.2022

Tentoonstelling Elisa Maenhout

wo

21.12.2022

De Donkere Kamer
Tentoonstelling Lore Stessel

data te bepalen

Tentoonstelling Sébastien Van Malleghem

© Tim Theo Deceuninck

data te bepalen

Kijken en luisteren naar fotografie
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VERDWALEN
IN VERHALEN
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Het Concertgebouw als een gigantische boekenkast? Het idee is zo gek
nog niet. Ons kunstenhuis biedt brandstof voor ieders brein en verbeelding,
er zijn verhalen naar ieders heug en meug en zélf een hoofdstuk schrijven,
moedigen we luidkeels aan. Vooruit dus: duik in die kast, zoek jouw favorieten
uit, of lees ze allemaal. De genreaanduidingen zijn richtingaanwijzers,
maar verdwaal gerust (dan ontdek je vaak de mooiste hoekjes)!
22

Architecturale klepper
Het Concertgebouw is een van
de 1001 Buildings You Must See
Before You Die. Dat zeggen we
niet zelf (al gaan we natuurlijk
vollédig akkoord), maar halen
we uit het gelijknamige boek dat
de architectuur van ons gebouw
alle lof toedicht. Architecten
Paul Robbrecht en Hilde Daem
creëerden dan ook een terracotta
kunstenhuis dat de tand des tijds
moeiteloos doorstaat. Dankzij het
Concertgebouw Circuit maak je
kennis met alle finesses van hun
tijdloze ontwerp.

Kunstige uitgave
Doorheen ons gebouw hangen,
leunen, klinken of staan
hedendaagse (klank)kunstwerken
die helemaal geïntegreerd zijn in
de ruimtes. Luc Tuymans’ fresco
Angel bijvoorbeeld, die als een
beschermengel over de zijgang
van de hoogste foyer waakt, of Dirk
Braeckmans monumentale foto
in de nok van het Atrium. En de
collectie blijft groeien!

Luister- en doeboek
Ook je oren staan op scherp
wanneer je op pad gaat
door ons huis. Interactieve
klankkunstinstallaties dagen je uit
tot anders (en opnieuw) luisteren
maar evenzeer tot zelf musiceren.
Jazzsaxofonist of experimenteel
percussionist: op de Omni in de
Sound Factory bespeel je het hele

muzikale palet. Met Bellen-Spel
haal je de beiaardier in jezelf naar
boven en laat je klokken luiden
over Brugge. Ben je eerder van de
theorie dan van de praktijk, dan
klinkt een tijdslijnwand rond de
geschiedenis van de klankkunst jou
zeker als muziek in de oren.

Speelse verhalen
Spelen doe je niet enkel op de
fascinerende klankinstallaties:
op zondagmorgen wordt onze
Inkomhal een echt pretparadijs
voor kinderen (of wie zich kind
voelt). Tijdens Atelier Matinée
regeren jonge prinsjes en prinsesjes
over de Inkomhal. Terwijl zij
zich uitleven in gratis speel- en
ontdekhoeken allerhande smul
jij van een royaal ontbijt, geniet
je van een babbel met jouw
gema(a)l(in) of regeer je mee over
het koninkrijk van boeken, spellen,
verkleedkledij …

Smakelijke vertelsels
Deed de gedachte aan een
zondags ontbijt je meteen
watertanden? Dan is de menukaart
van ons Concertgebouwcafé
ongetwijfeld jouw favoriete lectuur.
Of je nu klaar bent voor een
aperitiefje, snakt naar een gezonde
lunch, toe bent aan koffie-metkrant, wil voorbeschouwen of
nakaarten: er is een tafeltje en
lekkers voor jou!

Avonturenroman
Ons dakterras is een absolute
aanrader voor wie een stevige
queeste en een onversaagde klim
naar duizelingwekkende hoogten
aandurft. En dat terras is niet
enkel letterlijk een hoogtepunt.
Terwijl in de verte de haven gonst,
en beneden toeristen kuieren,
leef jij je uit op verrassende
(klank)installaties. Vijfendertig
meter hoog, met je hoofd in de
wolken, ben jij de held van je eigen
avonturenverhaal.

BOEKENK AST

© Lu c a s D e n
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— Danny Ilegems, De Morgen
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‘David Claerbouts
videokunstwerk The
Close is niets minder
dan een meesterwerk.’

Concertgebouw Circuit
za & zo: 10.00–18.00
tijdens schoolvakanties ook op
wo–vr: 14.00–18.00
met vaste rondleiding op wo,
do & vr om 16.00
boek je ticket op
concertgebouwcircuit.be

Atelier Matinée
elke zondag: 10.00–12.30
gratis
Concertgebouw Circuit en Atelier Matinée
kunnen uitzonderlijk niet georganiseerd
worden. Raadpleeg de kalender op
concertgebouw.be
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MAAK
KENNIS MET
		DE MAKERS

‘Vanuit de traditie
een open blik
cultiveren waar
ontmoeting
centraal staat’

Met de nieuwe formule De Makers ondersteunt het Concertgebouw midcareer
kunstenaars gedurende een traject van twee jaar. Het gaat telkens om artiesten uit
diverse disciplines die klaar zijn voor een nieuwe stap in hun artistieke ontwikkeling.
Elk seizoen maak je kennis met (het werk van) vier makers in hun eerste jaar, en vier in hun
tweede jaar. Zowel grote nieuwe producties als kleinschaliger werk passeren de revue en
geven je de kans om het creatieproces van nabij te volgen.

DE MAKERS

DE MAKERS

concertgebouw.be/demakers

Lieselot De Wilde

za & zo 22 & 23.04.2023
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© Kurt Van der Elst

01
Figurine

Vocaliste en performer Lieselot De Wilde
(1984) valt op door haar creativiteit en
veelzijdigheid. Ze zingt zowel oude als
nieuwe muziek, in recitals, muziektheater
en familieproducties. Vanuit haar ervaring
in diverse hokjesdoorbrekende projecten
als uitvoerder, wil De Wilde zichzelf meer
als maker van transdisciplinaire en
muziektheater-projecten ontwikkelen. Voor
haar eerste eigen grootschalige productie
bedacht ze zelf het concept, schaart ze een
internationaal team rond zich, schrijft ze
de muziek en staat ze mee op het podium.
Figurine laat zien hoe de vrouwelijke identiteit
evolueert doorheen de verschillende
levensfasen. De Wilde schetst de gelaagdheid
die eigen is aan identiteit en toont hoe
verschillende vrouwen in één persoon
kunnen huizen.

Lieselot De Wilde

Tristan Driessens
Tristan Driessens (1982), luitist en componist met
een internationale reputatie op het vlak van oude
en nieuwere Ottomaanse muziek, gaat de komende
twee seizoenen in het Concertgebouw op zoek
naar nieuwe wegen. Hij waagt zich daarbij ver
voorbij de historische uitvoeringspraktijk waarmee
hij zich de afgelopen jaren al bewees, onder
meer met zijn Lâmekân Ensemble. Zijn artistieke

vr

10.02.2023

Soolmaan Quintet

filosofie om ‘vanuit de traditie een open blik te
cultiveren waar ontmoeting centraal staat’, zal
dus gonzen doorheen zijn Makerschap met onder
anderen Nathan Daems, Christos Barbas, Levent
Yıldırım, Annemie Osborne en de Cypriotische
violist Michalis Kouloumis. De essentie: een infusie
van modale, oosterse muziek in hedendaagse,
microtonale jazz, klassieke muziek en folk.

Nomaden op de brug
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03

Pianist Frederik Croene (1973) is op podia te zien als virtuoze interpreet
en als improvisator op orgel en (gedeconstrueerde) piano. Met zijn
onconventionele benadering van de piano wil hij bewijzen dat tradities best
gekoesterd worden door ze grondig te manipuleren. De afgelopen jaren
evolueerde hij langzaam maar zeker van uitvoerend naar componerend
musicus. In zijn stap van intuïtieve en momentane improvisaties
naar uitgeschreven werk laat hij zich meer en meer inspireren door
buitenmuzikale thema’s en verhalen. Zo vormen de ecologische crisis
(Solastalgia) en zijn fascinatie voor het literair werk van Dominique
De Groen (Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN) de basis voor een
pianorecital met videokunst van Karl Van Welden en voor een liedcyclus
voor drie zangers en klein ensemble. Croene profileert zich dus steeds
veelzijdiger, als uitvoerend muzikant van partituren en eigen improvisatie,
als componist – ook voor andere uitvoerders – en als maker van
geënsceneerde projecten.

vr
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10.03.2023

DISQUIET

Naast podiumwerk neemt de
artistieke praktijk van Lisa
Vereertbrugghen soms ook
andere vormen aan, zo werkt ze
ook aan de technomeditaties,
een research naar het raakvlak

Lisa Vereertbrugghen

© Marleen Nelen

‘Haar intense
bewegingstaal
is wat haar
toelaat om
zich mens te
voelen.’

tussen mindfulness en technodans.
Als volgende stap in haar
artistieke parcours gaat Lisa
Vereertbrugghen in haar typerende
en intense dansstijl en met haar
gebruikelijke focus op sound aan
de slag met een groep vrouwen. Ze
onderzoekt meteen ook welk effect
haar praktijk op haar eigen lichaam
heeft. Het verrassend frisse en
artistiek veelbelovende werk van
Vereertbrugghen vindt uitstekend
zijn plaats in het Concertgebouw,
waar de relatie tussen beweging
en muziek steevast een bijzondere
aandacht geniet. De producties
van Lisa Vereertbrugghen zullen
in het kader van Bits of Dance
en December Dance 23 te zien
zijn in Brugge.

DE MAKERS

Lisa Vereertbrugghen
Danser en choreograaf Lisa
Vereertbrugghen (1986)
ontwikkelde de afgelopen jaren
een bijzondere choreografische
signatuur. Met haar focus op
hardcore dance beats laat ze
in de performances Softcore en
DISQUIET niet enkel dans zien,
maar toont ze hoe ze zelf dankzij
dans kan bestaan, leven, ademen.
Haar intense bewegingstaal
is wat haar toelaat om zich
mens te voelen.

04

© Miguel Soll voor Subbacultcha Belgium

DE MAKERS

Frederik Croene

concertgebouw.be/demakers

vr

16.09.2022

Frederik Croene & Karl Van Welden

Solastalgia

za

18.02.2023

Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN

Frederik Croene & Dominique De Groen
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Vijf huisartiesten
onder één dak

© David Samyn

Het Concertgebouw is behalve een huis voor muziek, dans,
architectuur en beeldende kunst ook een thuis voor vijf ensembles:
orkest Anima Eterna Brugge, vocaal ensemble Vox Luminis, nieuwemuziekverkenners Nadar Ensemble en dansgezelschappen Rosas
& ECCE. Stuk voor stuk artiesten in wie we als kunstinstelling graag
extra en op alle mogelijke manieren investeren: met repetitieruimte,
coproducties, opnames, inhoudelijke input en uiteraard met een
prominente aanwezigheid op onze podia.

ROSAS

ECCE

Ontdek alles over onze huisartiesten op
concertgebouw.be/huisartiesten

© David Samyn

© Jan Landau

© Anne Van Aerschot

ANIMA
ETERNA
BRUGGE

17.09.2022

Anima Eterna Brugge & Pablo Heras-Casado

Bruckner. Symfonie nr.7

za

14.01.2023

Anima Eterna Brugge & , Giovanni Antonini &
Julia Lezhneva

Aan de wieg van het belcanto

za

10.06.2023

Anima Eterna Brugge & Midori Seiler

De kring van Clara

za & zo

05 & 06.11.2022

Mozart / Concert Arias

Opera Ballet Vlaanderen / Anne Teresa De Keersmaeker

zo

06.11.2022

Mozartmateriaal

Ana Torfs & Jurgen Persijn

wo & do

21 & 22.06.2023

Creatie 2023

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker

Rosas

Vox Luminis
vr

23.09.2022

Vox Luminis

Schütz. Psalmen Davids

vr & za

07 & 08.04.2023

Vox Luminis & Freiburger Barockorchester

Bach. Mattheuspassie

26.03.2023

Nadar Ensemble

Stefan Prins. Der Wanderer 2.0

23.03.2023

Fabula

ECCE / Claire Croizé & Theater Bremen

Nadar Ensemble
zo

ECCE
do
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NADAR
ENSEMBLE
© Mario Leko

za

VOX
LUMINIS

Anima Eterna Brugge
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‘Openheid en
intensiteit,
verkennend luisteren
in plaats van
herkennend luisteren,
in een grote variatie
aan luistervormen
en performance
formats.’

DEEP
LISTENING

Deep Listening Days

© Jan D'Hondt

Twee keer per seizoen (dit jaar op 9 oktober
en 4 juni) staat deep listening centraal in een
zondagse happening. Een mix van lezingen, lectureperformances, workshops en voorstellingen zet de
oren op scherp. In samenwerking met de Belgische
tak van de International Council for Traditional Music
snijden we ook telkens een andere muzikale cultuur
aan, uit de diverse windrichtingen.
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Klankkunst & tentoonstellingen

DEEP LISTENING

Naast de jaarlijkse fotografietentoonstellingen
zet het Concertgebouw in op een presentatie
van klankinstallaties. Een uitgebreid spectrum
aan werken met klank komt daarbij aan bod; van
interactieve installaties in het Muzieklabyrint tot
klankkunst die je in een meer klassieke opstelling
ervaart in de architectuur van het Concertgebouw.

Tijdslijnwand & Concertgebouw Circuit
Wie het Concertgebouw Circuit bezoekt,
maakt kennis met de permanente collectie van
klankinstallaties, van de ruimtelijke klankcompositie
Poème Electronique tot de Sound Factory. Op het
vijfde niveau van de Lantaarntoren herbergt deze
inspirerende plek sinds kort ook een Tijdslijnwand,
waarin je met audioguide meegenomen wordt in de
geschiedenis van de klankkunst. Een boeiend kader
om alles wat rond klankkunst in het programma
passeert aan vast te knopen.

© Jan Darthet

In een battle of the senses komt het luisteren er
tegenwoordig bekaaid vanaf. We leven in een
visuele cultuur, waarbij de ogen continu getraind
worden om heel snel visuele informatie te verwerken,
van de realiteit voor je tot de schermen in tal van
toestellen. Met het toevoegen van klankkunst als
derde kunstdiscipline naast muziek en dans, kiest
het Concertgebouw ervoor om het luisteren centraal
te stellen. Deep listening staat voor: diepgaand
luisteren, naar repertoire en instrumenten uit diverse
muzikale werelden, maar ook naar klankinstallaties
en het geluid van alledag. Openheid en intensiteit,
verkennend luisteren in plaats van herkennend
luisteren, in een grote variatie aan luistervormen en
performance formats.
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Coproducties
en creaties

© Tim Theo Deceuninck

Ons kunstenhuis is een inspirerende residentieplek voor makers
die in optimale omstandigheden willen creëren, repeteren of
opnemen. Maar we gaan verder dan het pure faciliteren: als actieve
coproducent geven we mee vleugels aan bijzondere projecten. En ook
creatieopdrachten hebben een belangrijke plek in onze werking. Dit
seizoen alleen al kunnen publiek en uitvoerders 25 keer verlangen naar
gloednieuwe composities en creaties die ontstaan met onze steun.

© Koen Broos

© Alex Vanhee

Coproducties
do

11.08.2022

The Mass Man

Muziektheater Transparant

za-zo

03.09.202223.10.2022

Lore Dejonckheere, Lien De Graeve &
Eva Mpatshi

TimeLock

zo

02.10.2022

HUSH. Henry’s dream machine

Zonzo Compagnie

zo

09.10.2022

Hans Beckers

La Floresta (deel 1)

za

19.11.2022

Brussels Philharmonic

Metropolis

do

08.12.2022

CARCASS

Marco da Silva Ferreira

vr

09.12.2022

THIS IS NOT « an act of love & resistance »

Aina Alegre / Studio fictif

wo

14.12.2022

Eye, Lash!

Kat Válastur

do

23.03.2023

Fabula

ECCE / Claire Croizé & Theater Bremen

wo

19.04.2023

Cinemaximiliaan

Filmconcert

za & zo

22 & 23.04.2023

Figurine

Lieselot De Wilde

za

22.04.2023

Between Two Lights

Muziektheater Transparant

vr

28.04.2023

Woman at Point Zero

LOD muziektheater

zo

04.06.2023

Holding Present

Ula Sickle & Ictus

wo & do

21 & 22.06.2023

Creatie 2023

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker
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© Lore Feryn

© Tim Theo Deceuninck

Creatieopdrachten
za-di

03.09.202208.11.2022

Tentoonstelling Bas Losekoot

za

08.10.2022

David Lang

zo

22.01.2023

Calliope Tsoupaki

Creatie

vr

03.02.2023

Kris Defoort & Veronika Harcsa

Pieces of Peace

za

18.02.2023

Frederik Croene & Dominique De Groen

Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN

zo

19.02.2023

Imago Mundi

Whirling Waters

vr

17.03.2023

Lillevan

Visuals Become Ocean

zo

26.03.2023

Stefan Prins

Der Wanderer 2.0

vr

28.04.2023

Bushra El-Turk

Vane

di

23.05.2023

David Lang

Prisoner of the State

sun-centered
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SAMENWERKING

© Olympe Tits

SAMEN—
Dans in Brugge
In het seizoen 21-22 werd
Dans in Brugge, het
samenwerkingsverband
tussen KAAP, Cultuurcentrum
en Concertgebouw Brugge,
gelanceerd. In 22-23 staan de
partners opnieuw garant voor
een uitgebreid en divers aanbod
in het reguliere programma
en in de festivals December
Dance en Bits of Dance. Nieuw
is het Makerstraject, waarbij
choreografe Lisa Vereertbrugghen
door de drie partners van Dans in
Brugge wordt ondersteund tijdens
de komende twee seizoenen.
dansinbrugge.be

WERKING
© Olympe Tits

All Arias

34

All Arias is de nieuwe biënnale
voor muziektheater, een intense
samenwerking tussen drie
Kunstinstellingen van de Vlaamse
Gemeenschap (naast het
Concertgebouw nog Opera Ballet
Vlaanderen en DE SINGEL) en
twee muziektheaterhuizen (LOD
muziektheater en Muziektheater
Transparant). De gezamenlijke
producties, aangevuld met eigen
accenten, creëren een belangrijk

moment rond muziektheater
dat zowel Vlaams publiek als
internationale professionals
wil aantrekken.

Internationale
samenwerking
Achter de schermen van het
Concertgebouwprogramma
gaat heel wat internationale
samenwerking schuil. Van het
initiatief bij tournees in België
en Nederland van London
Philharmonic Orchestra en Eklekto,
tot gezamenlijke coproducties en
creatieopdrachten met partners als
Barbican Centre London, De Doelen
Rotterdam, New York Philharmonic,
GREC festival, O. festival for Opera.
Music.Theatre ... In oktober is het
Concertgebouw dan weer gastheer
voor de jaarlijkse conferentie YAM
Session van JM International,
de wereldwijde koepel van
organisaties die inzetten op muziek
voor en door de allerjongsten
(lees er meer over op www.jmi.net).
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‘Leeftijdsgenoten
vermoeden vaak niet
dat ook jongere mensen
hier hun gading kunnen
vinden.’

Philippe,
Thomas &
Matthias
Firlefyn
Philippe Firlefyn
• commissaris bij de federale
gerechtelijke politie
• vader van Matthias, Thomas en
Simon

Thomas Firlefyn
• bevoer 10 jaar lang de
wereldzeeën voor Jan De Nul
• heeft een fijne thuishaven
met partner Jolien en
dochtertje Anette

Matthias Firlefyn
• directeur ad interim in een
residentie van Orpea, een groep
voor ouderenzorg
• speelt zelf basgitaar om energie
en emoties kwijt te kunnen

© sightways

De heren Firlefyn – vader
Philippe en zonen Matthias en
Thomas – lopen de deur van het
Concertgebouw niet plat. Ze
wensten unaniem dat ze hier vaker
vertoefden, maar tussen droom en
daad staan drukke agenda’s, jonge
kinderen en ook – dat verhullen
we niet – wat kritische noten.
We doken in dat ene vrije gaatje
voor een gesprek.
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Welke Concertgebouwverleidingen kunnen jullie
moeilijk weerstaan?
Matthias: Voor de grote orkesten,
en alles wat richting jazz en blues
gaat, kom ik hier heel graag langs.
Ik herinner me ook dat Thomas
en ik enorme fans waren van het
filmconcert Modern Times. Een
klassieker van de stomme film
tot leven gebracht door Brussels
Philharmonic. Prachtig!
Thomas: Mijn partner werkt
hier, op zich al een verleiding!
Ze tipt me geregeld een mooie
voorstelling. In het begin kwam
ik wat aarzelend mee maar sinds
ik Dmitry Sinkovsky en B’Rock
Orchestra Vivaldi’s Vier seizoenen
hoorde spelen, ben ik verkocht. De
klassiekers kunnen mij absoluut
bekoren; hedendaagse dans
moet ik nog beter leren kennen en
waarderen, denk ik.
Philippe: Vivaldi is mijn all-time
favourite. Ik hou van het frivole en
het speelse in zijn muziek. Maar
ook Bach en Mozart ontgoochelen
nooit. Genietbare, toegankelijke
muziek dus voor mij. Mijn
echtgenote is dan weer gelukkig
als er hier en daar wat accordeon –
haar instrument – weerklinkt
op jullie podia.

Komt de volgende generatie
Firlefyn ook al eens
richting Concertgebouw?
Thomas: Ons dochtertje beleefde
hier haar eerste concert toen ze

amper een maand oud was. Ze
heeft zowat de hele tijd geslapen,
maar als ouders vonden we het heel
leuk. Ik wil haar echt alle vormen
van cultuur kunnen meegeven, dat
verrijkt je blik op het leven.
Matthias: Mijn kinderen zijn 5
en 8, ideaal dus om ze eens mee
te nemen. Je haalt ze weg van
het tv-scherm en biedt ze een
onvergetelijke live beleving. Ik denk
dat kinderen ook echt hun ouders
de weg kunnen wijzen naar het
Concertgebouw. Ze komen hier
met de klas, of zijn zo enthousiast
na een familievoorstelling dat
je als ouder denkt: ‘hier moeten
we vaker komen’.

Ervaren jullie drempels om
hier binnen te stappen?
Matthias: Ik merk dat
leeftijdsgenoten vaak vreemd
opkijken als ik hen vertel dat ik
in het Concertgebouw naar een
voorstelling ben geweest. Ze
vermoeden vaak niet dat ook
jongere mensen hier hun gading
kunnen vinden.
Thomas: Vrienden meekrijgen
is inderdaad niet zo evident. De
voorstellingen vragen ook van
het publiek vaak een inspanning:
je moet ervoor openstaan en je
aandacht erbij houden. Onze
vrienden hebben ook vaak kleine
kinderen, en krijg die agenda’s dan
maar eens op elkaar afgestemd.
Nochtans, een eerste keer die
Concertzaal binnengaan, is echt
overweldigend, net als de kracht

Geknipt voor de Firlefyns
• De vaste abo’s Startto-classic en Orkestrale
kracht: toegankelijke
topconcerten door
virtuoze uitvoerders
• Familievoorstellingen
voor alle leeftijden en
generaties
• Iedereen Klassiek (29 okt
2022): hét feest van
de klassieke muziek.
Deze editie ook met
accordeonwerken van
Piazzolla!

ONS PUBLIEK

ONS
PUBLIEK
VERTELT

Getipt door de Firlefyns
• Filmconcert Metropolis
(19 nov 2022): zo veel
beklijvender nog dan
Dolby Surround!
• Vier het Leven (p. 144):
Matthias voelt bij de
senioren in zijn residentie
een enorme honger naar
klassieke concerten. Vier
het Leven zorgt voor vipbegeleiding voor ouderen,
van hun zetel tot in de
stoel van de Concertzaal,
en terug.

van klassieke muziek aan den
lijve ervaren.
Philippe: De uitstraling van het
gebouw voelt voor mij soms wat
gesloten aan. Nochtans: eens je
hier bent binnengestapt, weet
je dat je welkom bent, en wordt
het evidenter om nog eens terug
te keren, voor een glas of een
voorstelling, of allebei.
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• Een keuzeabo min. 12:
dankzij 25 % korting mag
de shortlist meteen iets
langer zijn
• De Strijkkwartettenreeks tijdens
kamermuziekfestival
Têtes-à-têtes in feb 2023
• Mozart / Concert Arias
door Opera Ballet
Vlaanderen & Anne
Teresa De Keersmaeker
op 05 & 06 nov:
Mozart voor Philippe
en een mijlpaal in de
hedendaagse dans voor
Marleen

Marleen Van
Remoortere
& Philippe
Annaert
Philippe Annaert
• leraar theater aan de afdeling
woordkunst-drama van het
Conservatorium Aan Zee in
Oostende
• stond al meermaals als maker en
performer op ons podium: met
Nachtscènes (2011) en met de
familievoorstelling Burcht (2013),
rond de muziek van Bartók

Marleen Van Remoortere
• leraar verteltheater aan
datzelfde conservatorium
• bewaart het programmaboekje
van elke voorstelling die ze
bijwoont, en voorziet het steevast
van notities en opmerkingen
Ze waren eerst collega’s
woordkunst-drama, maar nu
bovenal vrienden die elkaar vinden
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in muziek. ‘Ontmoetingen op een
dieper niveau’, zeggen ze zelf. Ze
maken elkaars zinnen af, en achten
stilte minstens even belangrijk als
schaterlachen. Elke voorstelling
eindigen ze arm in arm, als hij haar
galant naar beneden begeleidt
(ons hellend vlak en haar hoge
‘feestschoenen’ zijn geen ideale
match) . Maak kennis met Philippe
en Marleen, een duo als geen ander.

Jullie vriendschap werd
geboren in 2015, en werd
blijkbaar aangewakkerd door
het Concertgebouw.
Marleen: Ik kwam al langer naar
hier met mijn man. Toen hij midden
juni 2015 overleed, hadden we net
onze bestelling geplaatst voor het
nieuwe seizoen. Ik dacht: ‘ik ga
doen zoals mijn collega Philippe. Hij
heeft een abonnement bij Opera
Ballet Vlaanderen, maar bestelt
altijd twee kaarten, en nodigt
telkens iemand anders uit om die
ervaring te delen.’ Toen bleek dat
Philippe en ik dikwijls dezelfde
voorstellingen wilden zien, werden
we vaste cultuurpartners …

Philippe: … en goeie vrienden!
Van zodra jullie seizoensbrochure
in de bus valt, gooien we ons
erop en stellen we een longlist
samen, waarvan we dan een
selectie overhouden.

Welke voorstellingen
halen dan die lijst?
Philippe: Ons gemeenschappelijk
programma ademt toch vooral
groot(s)heid: de grote werken van
grote componisten, liefst in zo
groot(s) mogelijke bezetting.
Marleen: Ik ga ook graag naar
dansvoorstellingen – zeker
met livemuziek, zoals bij Rosas
– of naar strijkkwartetten of
experimentelere zaken.
Philippe: Bij dans decodeer ik de
meer abstracte bewegingstaal
moeilijker. Ik wil vooral veel volk op
het podium, want hoe meer mensen,
hoe meer energie! Ik hou er ook
enorm van om de communicatie
binnen het orkest te observeren. Dat
is zo fijn aan de live beleving: je kan
muzikanten zo precies gadeslaan,
ook in stiltes. Het stille spel van
theater, dat zit ook in een orkest.

Getipt door
Marleen & Philippe
• Scriabins Poème de
l’extase door Antwerp
Symphony Orchestra op
23 okt: voor de extase
én de magistrale stilte,
aldus Philippe
• Zemlinsky’s topstuk
Die Seejungfrau (02
dec): vanwege Marleens
fascinatie voor het
personage van de kleine
zeemeermin
• Bach Academie
Brugge (jan 2023) en
Bachs Johannes- en
Mattheuspassie (30 mrt
en 07 & 08 apr 2023)

‘Wij zijn
mensen van
het woord, en
toch is muziek
de taal waarin
we elkaar het
meest vinden.’

Marleen: Vaak knijp ik tijdens de
voorstelling al eens in Philippes
arm. Op de trein naar huis zeggen
we soms vanalles, soms niets.
Soms kan je er gewoon nog
niet over spreken.
Philippe: Ik herinner me dat
ons eerste concert samen na
de coronaperiode een heel
emotionele ervaring was. Ik moest
nadien nog gaan lopen om dat
van mij te kunnen afschudden.
Muziek heeft haar kracht ook al
vaak bewezen in mijn leven, zoals
na een zwaar verkeersongeval in
2006, het herdenkingsjaar van
mijn lievelingscomponist Mozart.
Zijn muziek bleek het medicijn
bij uitstek te zijn en heeft de
revalidatie nadien alleen maar
bespoedigd. Na een concert of
opera van Mozart verlaat ik de
zaal telkens met het gevoel een
volmaakter mens te zijn.

Jullie cultuurradius is
een pak breder dan het
Concertgebouw; wat
maakt dat jullie hier toch zo
graag en vaak komen?
Marleen: Ik heb inderdaad ook
een abonnement bij De Munt, en
trek soms naar Concertgebouw
Amsterdam of De Doelen in
Rotterdam, maar de akoestiek
is hier gewéldig!
Philippe: Architecturaal gezien is
er in Vlaanderen geen betere zaal
om klassieke muziek te beleven.
Marleen: Toen mijn man
ziek was, bleek ook de vlotte
bereikbaarheid voor minder
mobiele mensen een troef.
Philippe: En elk jaar denk ik toch
weer over de programmatie:
‘waaaw, wat zijn ze er in Brugge
toch weer in geslaagd om
een eclectisch maar vooral
heel hoogstaand programma
uit te werken’.
Marleen: Wat een geluk hebben
wij in Vlaanderen en Nederland
ook met de ensembles die hier
te horen of gevestigd zijn. We
hoeven ons amper te verplaatsen
om de wereldtop te zien! Geen
wonder dat we ook graag onze
leerlingen meenemen om hen te
laten proeven van zo veel moois.

Leen D’hondt
Leen D’hondt
• stapte hier een dikke vijf jaar
geleden binnen met een duidelijke
opdracht voor zichzelf voor ogen:
‘ik wil vrijwilliger worden!’
• koppelt beleven en genieten van
voorstellingen graag aan diepere
kennis van wat gebracht wordt
Of ze zin had om te vertellen wat
haar naar het Concertgebouw
bracht, en blijft brengen? Dat had
Leen D’hondt zeker, en ze verscheen
tiptop voorbereid op het terras
van het Concertgebouwcafé.
Beladen met brochures, nota’s
in sierlijk handschrift, tips (‘maar
geheel vrijblijvend!’) en vooral heel
veel passie maakt ze ons graag
deelgenoot van haar verhaal.

Je bent geboren in Brugge,
maar toch leidden heel
andere wegen je naar het
Concertgebouw.
Na mijn studies in Gent, woonde
ik ook in Aalst en Brussel, om in
1996 terug te keren naar mijn
geboortestad. Enkele jaren later
verrees het Concertgebouw, maar
het zat niet in mijn vizier. Pas in 2013
ergens stapte ik hier voor het eerst
binnen, en wel door twee specifieke
deuren. De eerste deur was die van
andere culturen. Tijdens mijn tijd in
Brussel, vond je me heel vaak in de
AB voor concerten van Balkanmuziek
of Arabische en oosterse ensembles.
Toen Goran Bregović in de
Concertzaal zijn opwachting zou
maken, wist ik: daar moet ik bij zijn!
Het werd een legendarische avond.
Vervolgens kwam Jordi Savall –
met een dialoog tussen christelijke,
joodse en islamitische muziek – op
mijn pad. Via de interesse in andere
culturen, zangstijlen, toonaarden en
klankkleuren waaide ik hier binnen.

ONS PUBLIEK

Geknipt voor
Marleen & Philippe

Moeten die indrukken dan
achteraf besproken worden?

Er was ook een tweede deur die
je hier binnenbracht?
Dat was het MA Festival, en dan
vooral de kans om dankzij de kleine
concertjes van VéloBaroque en de
dag in Lissewege te leren proeven,
je smaakpalet te ontdekken. Mijn
tweede deur was dus de oude
muziek, en dan liefst het vocale
repertoire, met teksten die je sneller
naar de dieptes van een werk leiden.
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Maar je kan bogen op een
ervaren gids om ook het ijzeren
orkestrepertoire stilaan
te doorgronden.
Ik volg inderdaad al drie jaar
lessen muziekgeschiedenis en
muziekcultuur in het Brugse
conservatorium, bij Arne Deforce.
Hij kiest er echt de stukken uit die
een synthese vormen van waar
de componisten voor staan. Hij
reikt kapstokken aan om beter en
anders te kunnen luisteren. Het gaat
niet over mooi of niet, maar over:
‘wat hoor ik, hoe komt dat op mij
over, en waarom zou de componist
dat zo gedaan hebben?’ Ook de
inleidingen van het Concertgebouw
– die ik iedereen aanbeveel –
stellen die vragen.

In jou schuilt duidelijk ook
een gids, want je noteerde
wat fijne tips voor wie hier
minder makkelijk langskomt.
Deel ze met ons!

© sightways

- Neem je tijd om door de brochure
te gaan, bekijk wat je interesseert
en zoek vervolgens wat
luisterfragmenten op op Spotify
of Youtube of haal de cd in de
bibliotheek.
- Zoek een veilige entree
voor je ontdekking van het
Concertgebouw-aanbod. En
een keer je je kompas hebt
afgesteld, je route kent en weet
welke sporen te volgen, wordt
verdwalen héérlijk.
- Probeer en proef, en neem
mensen mee, of laat je
uitnodigen. Je zal geïnspireerd
worden! Hoe meer je proeft, hoe
meer voorkeuren je ontwikkelt.

40

- Lees het gratis
programmaboekje. Ik neem er
altijd twee, om uit te delen aan
mensen die er geen hebben.
Maak notities! Schrijf: ‘waaaw,
dit werk was prachtig’ of ‘dit
ensemble moet ik volgen’. En
vond je er echt niets aan, dan
mag je het weggooien (lacht).
Dit is alvast wat werkt voor mij,
maar ieder bepaalt natuurlijk
zijn eigen pad.

Geknipt voor Leen

CONCERT—
GEBOUW
VOOR IEDEREEN
Concertgebouw Brugge wil iedereen laten genieten van dans en
muziek, door cultuur mee te maken of actief te beleven. Wij doen er
dan ook alles aan om zoveel mogelijk drempels weg te werken met
een sterk beleid rond inclusie. Voor erg uiteenlopende doelgroepen
presenteren we daarnaast een aangepast programma.

• voorstellingen met
muziek uit andere
culturen, zoals op
24 sep en 09 nov
of de verrassende
toonzettingen van de
Ton sur ton-reeks tijdens
Têtes-à-têtes
• de iconen van
het Amerikaanse
minimalisme door
BL!NDMAN op
26 mei 2023
• het aanbod van Dans in
Brugge, vooral als het
podium goed gevuld is,
zoals op 21 sep, 22 okt, 05
& 06 nov, 10 dec, 17 dec
en 10 mei 2023

Onderwijs

Getipt door Leen
• L’Arpeggiata op 12 nov:
‘toegankelijke muziek
waar je blij van wordt, en
die je zin geeft om meer
te ontdekken’
• CLUB Surround
(12–15 apr 2023): ‘een
concertformat dat
je laat proeven, en
meteen ook anders laat
luisteren. Neem zeker
vrienden of familie mee!’
• Luistercursus in het
Conservatorium (p. 54):
‘ik volg al drie jaar les,
en blijf het ongelofelijk
boeiend vinden.’

© Tim Theo Deceuninck

ONS PUBLIEK

‘Vertrek bij de
ontdekking van
muziek en dans
van een veilig
pad. En een keer
je je kompas
hebt afgesteld,
je route kent
en weet welke
sporen te
volgen, wordt
verdwalen
héérlijk.’

Jazeker! Ik hou enorm van festivals
als GOLD en SLOW, die je ook weer
uit het Concertgebouw lokken
en andere locaties en formats
voorschotelen. Dans was al lang
mijn dada, maar dan wel liefst met
veel volk op het podium. Minimal
music is een verademing: Terry
Riley, Philip Glass, maar ook de
weergaloze Julius Eastman die ik
vorig seizoen ontdekte. Voor het
grote symfonische repertoire moet
ik het meeste moeite doen.

Jaarlijks palmen bijna 12.000 kinderen en jongeren
tussen 5 en 18 jaar met hun klas het Concertgebouw
in. Kinderen uit het basisonderwijs maken tijdens een
waaier aan projecten kennis met het gebouw, met
muziek, dans en klankkunst.
Met De Luistervink neemt een verteller / muzikant
kinderen van de derde kleuterklas en het
eerste leerjaar op sleeptouw in een zintuiglijke
en avontuurlijke totaalervaring doorheen het
Concertgebouw. Zesjarigen maken tijdens de
Eersteklasconcerten een muzikaal parcours met drie
mini-concerten en bijbehorende workshops mee.
Open repetities maken kinderen dan weer wegwijs in
de wereld van een orkest: van concert en componist
tot muzikanten en hun instrumenten.
Voor het 4e , 5e en 6e leerjaar is er het muzikaal
traject Claxon. Tijdens twee workshops en een
open repetitie nemen we ook de leerkracht mee in
het muzikale bad. Een workshop Sound Factory is
een auditieve ontdekkingstocht waarbij kinderen
de wondere wereld van de klankkunst ontdekken.
Muzieklabyrint is dan weer een speels parcours rond
klankkunst. In samenwerking met Conservatorium
Brugge onthalen we leerlingen uit het tweede leerjaar
op een nieuw project rond muziek, woord en dans.
Gegidste rondleidingen nemen klassen mee achter
de schermen van het Concertgebouw. Elk project
wordt aangepast aan het niveau van de kinderen.
Ook leerlingen uit het secundair onderwijs verkennen
de wondere wereld van het Concertgebouw tijdens
workshops in de Sound Factory, rondleidingen,
voorstellingen en open repetities. Het project
Acoustic Power brengt jongeren uit de derde
graad met een workshop in de klas en het bijwonen
van een concert in contact met de kracht van
klassieke muziek.

VOOR IEDEREEN

En intussen gingen talloze
andere deuren en ramen open?
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— Shana Lonneville, KTA Brugge

Voor het deeltijds kunstonderwijs is de Sound Factory
een uitgelezen kans om te proeven van de wereld
van de klankkunst. Rondleidingen laten leerlingen
kennismaken met de werking van het gebouw. Meeting
the orchestra maakt leerlingen MCV wegwijs in de
wereld van een orkest, de muzikant en het repertoire.
Centraal tijdens dit project staan de voorbereiding en
het meemaken van de repetitie in de Concertzaal.
Ook hier bekijken we of er een pakket op maat van
de groep mogelijk is. Van een aangepast traject
met een nabeschouwing bij een voorstelling tot een
combinatie van een rondleiding en het meemaken van
een voorstelling.
VIVA organiseert op 4 en 5 maart 2023 samen met
BRYGGEN en JOWest een weekend met workshops
voor strijkers (tussen 6 en 16 jaar) die al een
strijkinstrument bespelen of hun eerste ervaring willen
opdoen. Afsluiten doen we met een feestelijk concert
met alle deelnemers!
Voor de lerarenopleidingen zijn er de inspiratiedagen
waarbij we studenten laten kennismaken met
ons aanbod rond muziek, dans, klankkunst en
architectuur. Ook de Sound Factory, rondleidingen op

maat en het meemaken van voorstellingen hoort bij
ons aanbod voor deze opleiding.
Alle praktische info: concertgebouw.be/educatie
Contact: educatie@concertgebouw.be of
+32 50 47 69 99

Kinderen en families
We verwelkomen de jongste generatie met open
armen tijdens verrassende workshops en fijne
familievoorstellingen. Tijdens Atelier Matinée
(elke zondagvoormiddag) en tijdens het Brugse
familiefestival KRIKRAK stellen we ons gebouw
helemaal gratis open met allerlei activiteiten voor
(groot)ouders en (klein)kinderen!

Zelf op het podium
Afgelopen jaar doken 16
amateurzangers, samen
met muzikanten Thomas
Baeté en Wim Maeseele en
woordkunstenaar Marieke
De Maré in het beroemde
Gruuthuse-handschrift. Ze
ontleedden en herontdekten
de teksten en muziek van het
Blomkin-genootschap. In oktober
komt dit nieuwe Blomkin van
Brugghe opnieuw samen om de
liederen te presenteren tijdens
een intiem toonmoment.

Kinderen in de buitenschoolse kinderopvang gaan
tijdens het project Zwemmering, samen met een
muzikant, dansers en klankkunstenaar, aan de slag
rond klanken en bewegingen gelinkt aan het verhaal
van De Kleine Zeemeermin.
Met het project Tijdscapsule Turangalîla blikken
zeven duo’s van grootouder en kleinkind (8-14 jaar)
met diverse roots terug en kijken ze vooruit.
Interesse? Mail dan naar info@musica.be.

Wist je dat?
Concertgebouw Brugge en Gezinsbond
samenwerken? Dat betekent dat leden
van de Gezinsbond 10% spaarkorting
krijgen aan onze ticketbalie bij
aankoop van tickets voor het Circuit
en 20% op een selectie
van voorstellingen.

VOOR IEDEREEN

Voor het bijwonen van voorstellingen is er het
jongerentarief van 50% korting. Een door onze
jongerengroep Soundcast geselecteerde reeks
voorstellingen kost slechts € 7 per ticket.
Indien mogelijk maakt een inleiding op maat
van de jongerengroep bij de voorstelling de
ervaring compleet.

Tijdens het festival Têtes-à-têtes
presenteren jongeren tussen
16 en 18 jaar het project Young
Curators, hun eigen kijk op het
thema ‘verhalen’ in de vorm van
muziek, dans, beeld en andere
expressievormen.
Soundcast is het
jongerenplatform van
Concertgebouw Brugge. Ze
brengen als reporters verslag
uit van festivals of bijzondere
voorstellingen. Ze geven tips
voor voorstellingen die door hen
‘jongeren-proof’ zijn bevonden
en maken hun leeftijdsgenoten
wegwijs in het programma. Voor
het seizoen 22-23 selecteerden
ze onder het label 7x7 opnieuw
zeven voorstellingen voor
jongeren die amper € 7 per
voorstelling kosten.

© Tim Theo Deceuninck

VOOR IEDEREEN

Indien mogelijk proberen we in te spelen op de
opleiding die de leerlingen volgen. Van een specifieke
rondleiding rond kunst, architectuur of techniek
tot een aangepaste workshop Sound Factory
voor een beperkte groep van leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs.
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Jongeren
© David Samyn

© Tim Theo Deceuninck

‘Ik bezocht de Sound
Factory al tien keer. En
het blijft mij als leerkracht
nog steeds verrassen.
Een heel aangename gids
trouwens die de jongeren
enorm kon boeien.’

Het project Play Here
doet een warme oproep
aan amateurpianisten om
tijdens de zomervakantie
2023 in onze Concertzaal te
spelen. De bezoekers van het
Concertgebouw Circuit zijn hun
publiek! Interesse? Mail dan voor
juni 2023 naar
info@concertgebouw.be.
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Personen met dementie

‘Als één front scharen Cera-vennoten
zich achter coöperaties en projecten die
maatschappelijk relevant zijn en zich inzetten
voor een samenleving waarin iedereen de
beste versie van zichzelf kan zijn. Iedereen
verdient hierbij respect en iedereen moet
toegang krijgen tot basisrechten. Samen
met Concertgebouw Brugge streeft Cera
naar cultuurparticipatie. Zo dragen we
samen bij aan persoonlijke ontwikkeling,
creativiteitsontwikkeling en verbinding tussen
zoveel mogelijk mensen.’

Vier het leven
Sinds vorig seizoen stapt het Concertgebouw
mee in het verhaal van Vier het Leven. Dankzij
Vier het Leven krijgen ouderen die zelf niet meer
tot in het Concertgebouw geraken, opnieuw de
kans om aan cultuur te participeren.

Mensen in (kans)armoede

— Stéphanie De Smet, Cera

Dankzij onze samenwerking met het OCMW
komen jaarlijks meer dan 300 geïnteresseerden
genieten van een voorstelling in het
Concertgebouw. Daarnaast riepen we een
giftensysteem in het leven om meer mensen
in armoede en mensen met een verstandelijke
beperking van ons programma te laten genieten.

— Bart Hollevoet, maatschappelijk werker
OCMW Brugge Vrijetijds-participatie

44

Ook jij kan deze projecten
mee mogelijk maken
Doe een gift voor een bedrag
naar keuze via
concertgebouw.be/gift
Jouw gift maakt het verschil!
Meer info op p.155

© Lucas Denuwelaere

‘Jaarlijks maakt het Concertgebouw een
aantal concerten en dansvoorstellingen
toegankelijker voor mensen die in een
situatie van (kans)armoede leven. Zo
liggen activiteiten die anders te duur zijn
nu ook binnen hun bereik. De verandering
die mensen dankzij deze kans doormaken,
geeft me een warm gevoel en veel
goesting om deze samenwerking verder
te doen groeien.’

Unfold Memento
Vorig seizoen werkten enkele personen met dementie,
samen met hun partner of vertrouwenspersoon,
rond Händels oratorium Il trionfo del Tempo e
del Disinganno. Het resultaat van deze creatieve
workshops is dit seizoen te zien tijdens een
toonmoment op 24 oktober. Van 7 november tot 6
februari is er in het kader van dit project ook een
fototentoonstelling van fotograaf Leo De Bock onder
de titel Ik Jij Samen Mens. In samenwerking met
Musica Impulscentrum en Foton.

Met medewerking van Musica Impulscentrum,
Brugge Plus, Het Entrepot, Foton, De Rode Antraciet,
KAAP, Gezinsbond, Vier het leven, de Batterie
en OCMW Brugge.
Met de steun van Cera, Koning Boudewijnstichting &
Streekfonds West-Vlaanderen

Personen met een beperking
Tijdens BRAVOOO nemen volwassenen met een lichte
tot matige verstandelijke beperking deel aan een
inclusief traject: een voorbereidend bezoek aan het
Concertgebouw, een concert en een workshop en
(creatieve) nabeschouwing.
VOOR IEDEREEN

VOOR IEDEREEN

© Lucas Denuwelaere

Rondleiding voor personen met dementie
We laten personen met dementie en hun
mantelzorgers het Concertgebouw op een
aangepaste manier ontdekken.

© Tim Theo Deceuninck

In 2015 ontvingen we van het expertisecentrum
FOTON al het label van dementievriendelijke
organisatie. Daarnaast volgde ons voltallige
onthaalteam een opleiding dementievriendelijk
onthaal zodat wij iedereen met de nodige aandacht
kunnen ontvangen.

Het Concertgebouw is niet alleen vlot toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, wij bieden ook een
rolstoelvriendelijke versie aan van Concertgebouw
Circuit, ons belevingsparcours met kunst
en architectuur.

Gevangenis en zorginstellingen
Tijdens het gratis evenement Iedereen Klassiek
gaan we net dat tikkeltje verder met muziek op
verplaatsing en brengen we klassiek ook naar de
Brugse gevangenis en enkele zorginstellingen.
Voor het project TimeLock trokken actrices Lore
Dejonckheere en Lien De Graeve in het najaar van
2021 naar de Brugse gevangenis om er intieme
audioportretten te maken van enkele gedetineerden.
Kunstenaar Eva Mpatshi zorgde voor een visuele
vertaling in de vorm van tatoeage-ontwerpen. De
audioportretten en foto's zijn te horen en te zien in de
Expobox van 3 september tot 23 oktober.

Wie veroordeeld wordt en een straf uitzit in de
gevangenis, wordt van zijn vrijheid beroofd.
Maken gedetineerden deel uit van onze
maatschappij? Wij vinden van wel. En daarom
is het zo belangrijk dat die maatschappij zich
ook manifesteert tijdens die detentieperiode.
Elk van ons kan wel terugdenken aan een
ontmoeting, een klein moment dat een richting
heeft aangegeven. Op die manier kan ook een
project als TimeLock het verschil maken.
— Pierre Muylle
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AUGUSTUS P. 047
SEPTEMBER P. 052
OKTOBER P. 059
NOVEMBER P. 070
DECEMBER P. 078
JANUARI P. 086
FEBRUARI P. 095
MAART P. 105
APRIL P. 110
MEI P. 120
JUNI P. 129
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© Max Pinckers

PROGRAMMA

MA Festival 2022
Vrijheid
FR Consultez notre saison entière
en français sur concertgebouw.be/fr
EN Check out our full season
in English on concertgebouw.be/en
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Vive ma liberté, aldus Arno. Maar wat is vrijheid? Mijn vrijheid om te doen wat ik wil? Eindigt mijn vrijheid waar de
jouwe begint? Of gaat het om onze collectieve vrijheid om ons als gemeenschap te ontplooien en te beschermen?
Omdat niets menselijks haar vreemd is, weerspiegelt de muziek al deze spanningsvelden ook van binnenuit.
Plechtige polyfonisten en consonante Corelli worden zonder gêne geadapteerd en er is volop improvisatie,
ongekend repertoire en jong geweld deze zomer. Vive MA liberté!
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VRIJDAG

ZATERDAG

05 AUG 2022

06 AUG 2022

DINSDAG

DINSDAG

09 AUG 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

11.30 Kamermuziekzaal

18.00 Live-uitzending door Klara

19.00 Inleiding door Elise Simoens

tickets € 18

tickets € 25 / 37 / 49

tickets € 17 / 24 / 28

Ensemble
Correspondances CONTINUUM
Missa miniatura

09 AUG 2022

11.30 Kamermuziekzaal

19.00 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets € 18

tickets € 25 / 37
COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Yoann Moulin &
Pierre Gallon

Justin Taylor

MA Academy

De klank van vrijheid

Ware muziek is de
taal van het hart

Melancholie en lichtheid bij
de Engelse virginalisten

Rameau werd beroemd om
zijn hoogvliegende Traité de
l’harmonie, waardoor het Parijse
publiek nauwelijks verwachtte
dat hij heerlijke muziek als zijn
opera’s Hippolyte et Aricie, Les
Indes galantes en Castor et Pollux
kon schrijven. De eerste editie
van de MA Academy duikt onder
leiding van Bertrand Cuiller in
Rameaus oeuvre.

Tijdens het bewind van Elizabeth I
ontstond in Engeland een
weelderig, frivool en fantasierijk
repertoire van fantasia’s en
fancy’s, dansvormen als pavanes
en gaillardes én variatiereeksen. De
werken van meestertoetsenisten
Holborne, Fairhill, Dowland en
Byrd maken deze uitstap naar de
Engelse gouden eeuw compleet.

MA Academy: orkest
Bertrand Cuiller: muzikale leiding
Deborah Cachet: sopraan
—
Muziek van Jean-Philippe Rameau
(1683-1764)

Yoann Moulin & Pierre Gallon: klavecimbel
—
Muziek van onder meer William Byrd
(ca.1543-1623), Thomas Tomkins (1572-1656)
& Anthony Holborne (1545-1602)

La Marseillaise

Rameau. Fatal amour

aug

© Charles Nemo

For two to Play

aug

© Molina Visuals

11 AUG 2022

20.00 Concertzaal

© Marco Borggreve

Cupid & Death

Nieuw
in het
MA Festival

DONDERDAG

Barokke operaproductie
weet alle harten te raken

Bachs monumentale
mis intiem

Wanneer Cupido en de Dood de
nacht doorbrengen in dezelfde
herberg worden hun pijlen
verwisseld, met chaotisch gevolg.
Cupido doodt jonge geliefden
terwijl de Dood vijanden elkaar
in de armen laat vliegen. Met
zijn komische dialogen, groteske
dansen, recitatieven en abstracte
liederen effende Cupid and Death
het pad voor de Engelse opera.

Bachs monumentale Mis in b-klein
vormt met haar expressieve
aria’s, complexe polyfonie, en
dansvormen een encyclopedie
aan stijlen. Elina Albach en
haar ensemble CONTINUUM
treden in Bachs voetsporen en
strippen zijn zwanenzang tot
een miniatuurversie voor zeven
instrumentalisten en zes zangers.

MA Competition-laureaat Justin
Taylor presenteert een gevarieerd
klavierprogramma, geworteld in
het Franse repertoire van eind 17e
eeuw tot 1798. Vrijheid wordt zijn
leidraad: zowel in het ritme als in
de repertoirekeuze die de Franse
revolutionaire zoektocht naar
vrijheid weerspiegelt.

Ensemble Correspondances: ensemble
Sébastien Daucé: muzikale leiding
Jos Houben & Emily Wilson: regie
—
Christopher Gibbons (1615-1676) &
Matthew Locke (1621-1677)
Cupid and Death

CONTINUUM: ensemble
Elina Albach: muzikale leiding
—
Gebaseerd op Johann Sebastian Bach
(1685-1750), Mis in b-klein, BWV232

Justin Taylor: klavecimbel
—
Muziek van onder meer Johann Jakob
Froberger (1616-1667), Louis Couperin
(1626-1661), François Couperin (1668-1733)
& Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

MUZIEK
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BEELDRIJK

MUZIEK

AVONTUURLIJK

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

MUZIEK

INTIEM

MA Academy is een nieuw
tweejaarlijks initiatief in
samenwerking met B‘Rock
Orchestra, Il Gardellino en
Concertgebouw Brugge
en biedt jonge musici de
mogelijkheid om onder
leiding van een bezielende
persoonlijkheid uit de
oude muziek te werken.
De deelnemers worden
ondersteund en begeleid
door topcoaches van B’Rock
Orchestra en Il Gardellino
onder wie Marcel Ponseele,
Jan De Winne, Evgeny
Sviridov , Eyal Streett en
Rebecca Rosen. De workshop
wordt afgesloten met een
concert in Concertgebouw
Brugge als onderdeel van het
programma van MA Festival.

organisatie: MA Festival Brugge
coproductie: Concertgebouw Brugge,
B’Rock Orchestra & Il Gardellino

MUZIEK

BEELDRIJK

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

MUZIEK

INTIEM
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VRIJDAG

11 AUG 2022

ZONDAG

12 AUG 2022

ZONDAG

14 AUG 2022

14 AUG 2022

20.00 Concertzaal scène

20.00 Concertzaal

11.30 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

19.00 Inleiding door Aurélie Walschaert

19.00 Inleiding door Albert Edelman

tickets € 18

19.00 Inleiding door David Vergauwen

tickets € 28

tickets € 24 / 34 / 43

tickets € 25 / 37 / 49

Ook te zien op MA Festival 2022
za
06.08.2022

11.30

Koželuch, Hummel & Dussek /
Charmante lyriek op de grens tussen
klassiek en romantiek
Postscript Ensemble
Sint-Annakerk

zo
07.08.2022

10.00 &
10.45

VéloBaroque, start Sint-Pietersplas

ma
08.08.2022

11.30

Corelli Reworked / Italiaanse grandeur en elegantie
Teodoro Bau & Andrea Buccarella
O.L.V. ter Potteriekerk

20.00

Mysterious Motets /
Verborgen muziek, verboden geloof
Siglo de Oro
Kerk, Lissewege

21.30

Orfeo / Monteverdi’s opera ontmanteld
CONTINUUM
Schuur Ter Doest, Lissewege

11.30

Phantasticus electrified / Wandelconcert
CONTINUUM
Karmelklooster

20.00

Tancredi e Clorinda / Liefde en noodlot
La Fonte Musica
Sint-Jakobskerk

11.30

The Humanist lute /
Improvisatie en magie in Leonardo’s Italië
Bor Zuljan
O.L.V. ter Potteriekerk

22.00

Vespers and Dreams / Monteverdi vs. Mazzoli
CONTINUUM
Sint-Walburgakerk

11.30

Sirventes en politieke rivaliteiten onder
Eleonora van Aquitaine
Le Miroir de Musique
Sint-Annakerk

20.00

La Giuditta / Dramatisch oratorium van Scarlatti
Abchordis
Sint-Gilliskerk

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

The Mass Man

Il Gardellino

Muziektheater
Transparant

Die Befreiung Israels

Keyvan
Chemirani
Hâl

Adventurers

© Bertie Watson

© Wouter Van Maeckelberghe

wo
10.08.2022

vr
12.08.2022

aug

© Wim Catrysse

B’Rock
Orchestra

Over wat ons samenbrengt
en verdeelt

Magistrale oratoria van
Rolle en Telemann

Met Massa en Macht van
Nobelprijswinnaar Elias Canetti
als gids gaan regisseur Wouter
Van Looy en videokunstenaar
Wim Catrysse in The Mass Man
op zoektocht naar de condition
humaine. Wat is de wil tot macht?
Hoe beheers je de massa? Met
Canetti’s magistrale boek als
klankbord laat Zefiro Torna
middeleeuwse muziek klinken.

Het meest befaamde voorbeeld
van een bevrijdingsopera is
waarschijnlijk Beethovens Fidelio.
Maar ook in de barok werd er volop
rond dit thema gecomponeerd.
Telemann en Rolle vertellen beiden
de geschiedenis van het volk
van Israël en verrassen met de
verscheidenheid aan middelen,
vormen en instrumentatie. Een
bevrijdende avond!

Samen met zijn broer Bijan, zijn zus
Maryam en zijn muzikale broeder
Sylvain Barou verkent Keyvan
Chemirani de grensgebieden en
de raakvlakken tussen Iraanse,
Indische en Ierse muziek. Droom
weg bij liefdesgedichten in het
Engels en het Perzisch die niemand
onberoerd laten.

Door opbrengsten uit twee
compagnies betrokken bij
overzeese slavenhandel, kon Händel
zich de vrijheid permitteren om te
componeren. Met dit programma
werpt B’Rock Orchestra een licht
op enkele zwarte bladzijden uit
onze muziekgeschiedenis én op
een van de eerste zwarte westerse
componisten, Joseph Boulogne
Chevalier de Saint-George.

Wouter Van Looy: concept & regie
Wim Catrysse: video
Peter Verhelst & Elias Canetti: tekst
Zefiro Torna: ensemble
Tobias Kokkelmans: dramaturgisch advies
Johanna Trudzinski: kostuums
Peter Quasters: lichtontwerp
—
Creatie gebaseerd op Massa en Macht van
Elias Canetti (1905-1994)

Il Gardellino: ensemble
Peter Van Heyghen: dirigent
Miriam Feuersinger: sopraan
Elvira Bill: alt
Daniel Johanssen: tenor
NN: bas
—
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Das befreite Israel

Keyvan Chemirani: percussie, zarb & saz
Maryam Chemirani: zang
Bijan Chemirani: zarb & saz
Sylvain Barou: fluiten
—
Muziek van Bijan (1979) & Keyvan
Chemirani (1968)

B’Rock Orchestra: orkest
Evgeny Sviridov: muzikale leiding
Nardus Williams: sopraan
—
Muziek van onder meer Georg Friedrich
Händel (1685-1759) & Joseph Boulogne
Chevalier de Saint-George (1745-1799)

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge

organisatie: MA Festival Brugge
productie: Muziektheater Transparant &
Zefiro Torna
coproductie: Concertgebouw Brugge,
DE SINGEL (Antwerpen) & Perpodium
MUZIEKTHEATER
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Le voyage amoureux

Van Händel tot Chevalier
de Saint-George

za
13.08.2022

Brugs Ommeland

aug

DONDERDAG

Johann Heinrich Rolle (1716-1785)
Die Befreiung Israels
organisatie: MA Festival Brugge
copresentatie: Concertgebouw Brugge
MUZIEK
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Tickets & info: www.mafestival.be
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ZATERDAG

ZATERDAG – ZONDAG

03 SEP 2022

VRIJDAG

03 SEP – 23 OKT 2022

20.00 Kamermuziekzaal

16 SEP 2022

Expobox

tickets € 10

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Gratis voor leden van The Keys en Vrienden van

ZATERDAG

17 SEP 2022

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

tickets € 25

tickets € 26 / 38 / 50
abo Orkestrale kracht

WERELDPREMIÈRE

het Concertgebouw

Neske Beks, Kris Defoort
& Bas Losekoot

Lore Dejonckheere, Lien
De Graeve & Eva Mpatshi

Startschot van het seizoen met
woord, beeld en muziek

Frederik Croene &
Karl Van Welden

TimeLock

Anima Eterna Brugge &
Pablo Heras-Casado

Solastalgia

Bruckner. Symfonie nr.7

© Fernando Sancho

© Karl Van Welden

SEP

SEP

© Mpatshi

© Bas Losekoot

DE MAKERS

Protagonisten in gesprek over
het nieuwe seizoensthema

Intieme portretten uit een besloten wereld

Heimwee naar een landschap dat niet meer is

Het nieuwe seizoen staat in het teken van verhalen en
vertellingen en hoe deze kunstenaars tot op vandaag
inspireren. Verhalen van dichtbij en veraf, van lang
geleden en van nu krijgen de nodige aandacht
in een seizoen dat mee vorm krijgt door schrijver
Neske Beks, kunstenaar Bas Losekoot en componist/
pianist/improvisator Kris Defoort. Livemuziek
kruidt de gesprekken en met een klinkende toost
verklaren we de nieuwe tentoonstelling én het nieuwe
seizoen voor geopend.

Actrices Lore Dejonckheere en Lien De Graeve
trokken naar de Brugse gevangenis en maakten
er zes intieme audioportretten van gedetineerden.
Focus van deze gesprekken was tijdsbeleving en
herinneringen. Eva Mpatshi, een allround artiest
die zich vooral toelegt op tatoeëren als kunstvorm,
verweeft op haar beurt haar kunst met de interviews
van de gedetineerden. Het resultaat (foto en
audio) van het project is te bekijken en beluisteren
in onze Expobox.

Steeds vaker verdwijnen vergezichten door
wijzigingen in het klimaat. Vaak gaat zo’n door
klimaatverandering ontstane verdwijning gepaard
met een gevoel van rouw en angst voor toekomstige
ecologische rampspoed. Pianist/componist Frederik
Croene tracht die ‘Solastalgia’ te vatten in muziek.
Kunstenaar Karl Van Welden presenteert parallel
aan de pianostukken vier video’s van verschillende
schepen die met quarantaine te maken kregen. Een
gelaagde, beklijvende voorstelling is het resultaat.

Pablo Heras-Casado en Anima Eterna snijden de
komende jaren de lijvige symfonieën van Bruckner
aan. Een primeur voor zowel het orkest als de
dirigent! Samen gaan ze die monumenten steen voor
steen ontmantelen om ze als nieuw op te bouwen.
Met de instrumenten van toen, de snaren van toen, de
orkestopstelling van toen. Én de historische klank van
de fameuze Wagnertuba’s! Geen beter vertrekpunt
voor dit avontuur dan Bruckners Zevende, waarmee
hij na jaren van kritiek en zelfs onverholen spot
eindelijk het publiek wist te overtuigen.

Neske Beks: seizoensdenker
Kris Defoort: seizoenscomponist
Bas Losekoot: seizoenskunstenaar
Olav Grondelaers: moderator

In samenwerking met De Rode Antraciet vzw, KAAP & Penitentiair
Complex Brugge.

Frederik Croene: piano
Karl Van Welden: video
—
Frederik Croene (1973)
Solastalgia

Anima Eterna Brugge: ensemble
Pablo Heras-Casado: dirigent
Olav Grondelaers: presentatie
—
Anton Bruckner (1824-1896)
Symfonie nr.7 in E

Paul De Clerck: altviool
NN: piano
Kris Defoort: piano/improvisator
—
Kris Defoort (1959)
Tender Reflections in the Dark
Improvisaties
Na de voorstelling wordt de tentoonstelling van Bas Losekoot
(van 3 sep tot 8 nov 2022) officieel geopend.

LEZING
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Grootse symfonie luidt nieuw
hoofdstuk in voor huisorkest

Op zondag 11 sep om 11.00 uur vertellen Lore Dejonckheere,
Lien De Graeve en Lien Verlinde (De Rode Antraciet) over
dit project in de Kamermuziekzaal (tickets: € 6).
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VANAF

ZONDAG

SEP 2022

WOENSDAG

18 SEP 2022 / 12 MRT & 07 MEI 2023

VRIJDAG

21 SEP 2022

23 SEP 2022

info & inschrijven www.conservatorium-brugge.be

11.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Geen muzikale voorkennis vereist

tickets € 10

19.15 Inleiding door De Zendelingen

Gratis met een ticket voor het concert om 20.00

tickets € 25 / 35 / 44
BELGISCHE PREMIÈRE

Luistercursus

Lees meer!

Leer op een andere manier luisteren

De vinger aan de pols in boekenland

Zet je oren op scherp en geniet nog meer van
het aanbod in deze seizoensbrochure dankzij de
luistercursussen aan het Stedelijk Conservatorium
Brugge. Tijdens de lessen muziekcultuur en
muziekgeschiedenis krijg je een introductie in de
belangrijkste stromingen en componisten van de
westerse muziekgeschiedenis en dat binnen het
bredere culturele perspectief van kunst, architectuur,
filosofie en wereldbeeld. Je kan de fascinerende rijkdom
aan info uit beide cursussen meteen aan den lijve én
live meemaken in het Concertgebouwprogramma.

Martine Monteyne & Arne Deforce: docenten

Neske Beks

Akram Khan Company

Literatuur op zondag

Keynote

SEP

SEP

© Mariana Borau

© Ambra Vernuccio

Stedelijk Conservatorium Brugge

Jungle Book reimagined

LEZING
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Een 19e-eeuwse westerse
mythe tegen het licht

De seizoensdenker geeft stof tot nadenken

Hoe begin je aan een boek? Waarom is een roman
pennen zo verdomd moeilijk en voor welke valkuilen
moet een auteur zich hoeden? Het antwoord op
deze vragen krijg je tijdens Lees meer! Op drie
zondagvoormiddagen maken vooraanstaande
schrijvers uit Vlaanderen en Nederland hun
opwachting en vertellen ze honderduit over hun
recente werk. Journalist Ann De Bie leidt het gesprek
in goede banen.

Het Brugse dansseizoen opent met The Jungle Book.
Akram Khan, die als kind zelf de rol van het jongetje
uit de jungle danste, creëert zijn eigen nieuwe
versie van Mowgli. Centraal staat de onderlinge
verbondenheid tussen mens, dier en natuur. Khan
geeft een tiental dansers en hun stemmen en
lichamen vrij spel op een verder volledig digitale set.
Jocelyn Pook, die eerder de soundscape verzorgde
van bekende films zoals Kubricks Eyes Wide Shut,
tekent voor de muziek.

In 2020 werd Brugge als eerste in België een
‘Compassionate City’. In september organiseert de
stad het festival Knooppunten met initiatieven rond
rouw en verlies, emoties die in de Psalmen Davids van
Schütz ook een plek krijgen. Seizoensdenker Neske
Beks schrijft een keynote waarin ze de menselijke
angst voor verlies en onze vaak gecompliceerde
relatie tot rouw onderzoekt en richt zich voor
het concert van Vox Luminis tot ons met een
inspirerend verhaal.

Ann De Bie: presentatie
—
Een organisatie van Openbare Bibliotheek Brugge &
Concertgebouw Brugge in samenwerking met Boekhandel
De Reyghere

Akram Khan: choreografie
Lucia Chocarro, Tom Davis-Dunn, Thomasin Gülgeç, Max Revell,
Matthew Sandiford, Pui Yung Shum, Fukiko Takase, Holly Vallis,
Vanessa Vince-Pang & Luke Watson: dans
Jocelyn Pook: muziek
Gareth Fry: geluidsontwerp
Michael Hulls: lichtontwerp
Miriam Buether: scenografie
Tariq Jordan: tekst
Mavin Khoo: coach
Sharon Clark: dramaturgie
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

Neske Beks: keynote
—
In het kader van Stadsfestival Knooppunten

LITERATUUR
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ZATERDAG

23 SEP 2022

24 SEP 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets € 29

tickets € 26 / 38 / 50
abo Bruisende barok

Henry Purcell
Brussels Jazz Orchestra
ft. Osama Abdulrasol
& Jahida Wehbe

Vox Luminis

Night 352

SEP

SEP

© Mario Leko

© Björn Comhaire

Schütz. Psalmen Davids

Venetiaanse pracht van een Duitse pionier

Iconische parabel inspireert
tot nieuwe composities

Mythisch was de muziek van Giovanni Gabrieli, de
meester van de meerkorigheid. Op hoogdagen liet
hij uit alle hoeken van de Venetiaanse San Marcobasiliek klank neerklateren op zijn voorname publiek,
een effect dat zijn leerling Schütz maar wat graag
exporteerde naar de schitterende Duitse hoven. De
bundel Psalmen Davids werd al snel legendarisch:
iedereen speelde eruit. Voor het 350e sterfjaar van
de componist brengt huisartiest Vox Luminis een
grootse ode aan Heinrich Schütz.

Nacht 352 uit de Vertellingen van Duizend-en-eennacht verhaalt over de witte slavenprinses Zumurrude.
Het relaas bood Brussels Jazz Orchestra de kans om
in de complexe patronen van de klassieke Arabische
muziek te duiken. In de muziek voor dit project,
uitgevoerd met zangeres Jahida Wehbe, verwerkt de
Irakese componist en qanunspeler Osama Abdulrasol
zowel zijn eigen verhaal als dat van Zumurrude. Meer
dan een vereniging van jazzorkest en qanun zijn de
arrangementen het resultaat van een wederzijdse
fascinatie voor genres uit west en oost.

Vox Luminis: ensemble
Lionel Meunier: artistieke leiding
Neske Beks: keynote
—
Heinrich Schütz (1585-1672)
Psalmen Davids, SWV22-47 (selectie)

Brussels Jazz Orchestra: orkest
Osama Abdulrasol: compositie & qanun
Callum Au, Pierre Drevet, Geoffrey Fiorese, Gyuri Spies &
Frank Vaganée: arrangementen
Jahida Wehbe: zang
François Taillefer: slagwerk
Hazim Kamaledin: bewerking tekst

Giovanni Gabrieli (ca.1554/7-1612)
Symphoniae sacrae II (selectie)

DIDO AND
AENEAS
DI 27 SEP —
Z0 02 OKT 2022
In samenwerking met

topstukweken.be
#topstukweken
MUZIEK
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•

Purcells Dido and Aeneas, zijn
enige opera zonder gesproken
tekst, werd in 1689 uitgevoerd
door de ‘young gentlewomen’
van Josias Priests Chelsea
School, en is sindsdien talloze
malen hernomen in allerlei
vormen, ook met een man
in de rol van Sorceress

•

Dido’s klaagzang ‘When I am
Laid in Earth’, waarvan de
baslijn alleen al voor kippenvel
zorgt, is ongetwijfeld een
van de beroemdste aria’s
uit de muziekgeschiedenis

•

oorspronkelijk had de opera
nog een allegorische proloog
op muziek (en een gesproken
nawoord), waarvan de noten
nog niet zijn teruggevonden
57
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VRIJDAG

29 SEP 2022

ZATERDAG

‘Hart tegen hart
in een epos van
gedoemde liefde’

30 SEP 2022
20.00 Kamermuziekzaal
19.15 Inleiding
tickets € 29

20.00 Kamermuziekzaal
tickets € 10

01 OKT 2022
20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
tickets € 26 / 38 / 50 / € 7 (jongerenactie 7x7)
abo Topstuk
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Hathor Consort: ensemble
Romina Lischka: artistieke leiding
Emilie Renard: mezzosopraan
Marnix De Cat: countertenor
—
George Benjamin (1960)
Upon Silence
Henry Purcell (1659-1695)
Fantasias
En muziek van Alexander Goehr (1932), Nico Muhly (1981) &
John Woolrich (1954)

MUZIEK
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Neske Beks: lezing
Priscilla Olegario: sopraan
Djuwa Mroivili: piano
—
Teksten van Neske Beks, Toni Morrison, Maya Angelou & Clarissa
Pinkola Estés

Early Opera
Company

ph

Upon Silence betekende voor George Benjamin
het einde van een writers’ block, en werd direct
geïnspireerd door Purcells Fantasias. Het
onderliggende gedicht van Yeats portretteert drie
historische figuren, verdiept in stille observatie:
Julius Caesar, Helena van Troje en een schilderende
Michelangelo. Het Hathor Consort onder leiding van
Romina Lischka presenteert Purcells tijdloze origineel
naast nieuwe muziek voor gambaconsort, samen met
twee fabuleuze vocalisten.

ger

Benjamin. Upon Silence

Er is nauwelijks een meer iconische ‘Dido’ denkbaar
dan Jessye Norman. Zij gaf drie andere rolmodellen
voor Zwarte vrouwen, Nobelprijswinnares Toni
Morrison, Maya Angelou en Clarissa Pinkola Estés,
de opdracht nieuwe teksten te schrijven voor het
libretto van de liedcyclus Woman.Life.Song. Neske
Beks selecteert teksten van Morrison, Angelou, Estes
en eigen werk rondom het leven van vrouwen, wit en
Zwart. Met als centraal thema de vraag: wat is een
vrouwenleven en wat is de kracht van vrouw zijn?

Judith Weir (1954)
Woman.Life.Song (uittreksels)

OK T

Hathor Consort

s to

Neske Beks over
vrouwelijke rolmodellen

hri

SEP

Woman.Life.Song

De Fantasias van Henry Purcell
door de ogen van nu

©C

Seizoensdenker reflecteert over door
Jessye Norman gecreëerde liedcyclus

Ra

Purcell. Dido and Aeneas
Heldhaftige prins meets trotse koningin, zo
schetste Vergilius Aeneas en Dido. Zo niet in
het libretto van Nahum Tate, dat Henry Purcell
in de jaren 1680 op muziek zette. In Dido and
Aeneas overtuigen spoken de Trojaan wel heel
gemakkelijk om Dido te verlaten en Rome te
stichten, terwijl de Carthaagse koningin zelf
bang lijkt voor het geluk. Op de achtergrond
helpt de sinistere Sorceress het ‘lot’ een
behendig handje. Al die tragiek en spanning
inspireerden Purcell tot fabelachtige muziek,
die kort na de dood van de componist al een
embleem werd van de Britse cultuur. Het
lamento ‘When I am Laid in Earth’ werd zelfs
een moderne cultklassieker.
Early Opera Company en een resem
topsolisten combineren Purcells topstuk met
de eenakter Actéon van Charpentier. De
tragische pastorale vertelt hetzelfde verhaal
als Dido in haar aria ‘Oft she visits this lone
mountain’ en is gebaseerd op een episode uit
Ovidius’ Metamorfosen.

Early Opera Company: orkest
Christian Curnyn: artistiek leider
Sarah Connolly: mezzosopraan, Dido
Edward Grint: bas-bariton, Aeneas / Chasseur
Hilary Summers: alt, Sorceress / Junon
Sam Boden: tenor, Sailor, Spirit / Actéon, Chasseur
Rowan Pierce: sopraan, Belinda, 1st Witch / Diane, Daphné
Miriam Allen: sopraan, 2nd Woman, 2nd Witch / Arthebuze, Hyale
—
Henry Purcell (1659-1695)
Dido and Aeneas, Z626
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Actéon, H481
MUZIEK
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ZONDAG

DINSDAG

02 OKT 2022

ZATERDAG

27 SEP 2022

15.00 Concertzaal
tickets € 8 (-26 jaar) / 15 (volwassenen)
Voor kinderen vanaf 6 jaar

10.00-12.30 & 14.00-16.30 Hof van Watervliet
tickets www.amarant.be

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

08 OKT 2022

Deel je verhaal
met sprekende
foto’s

20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele
tickets € 25 / 35 / 44
CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW
BELGISCHE PREMIÈRE

The Tallis Scholars
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Brumel & Lang
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Zonzo Compagnie

Luistercursus

Centraal op scène staat een grote toverdoos, een
reusachtige maquette van een oud theater. Een
droommachine, zeg maar. Als de gordijnen open
gaan, gebeuren er wonderen. Je moet het zien
om het te geloven, alles wordt uit de kast gehaald
om je mee te nemen in een droom, een wondere
wereld waarvoor Purcell prachtige muziek schreef.
Een zangeres en twee muzikanten zijn de ideale
bondgenoten om de noten in al hun kleuren te laten
schitteren. Ze begeleiden je op de ondoorgrondelijke
paden van de verbeelding.

Opera’s, odes, liederen, suites en hymnes; ze vloeiden
allemaal uit Henry Purcells pen. Dido and Aeneas,
The Fairy Queen en Hail, bright Cecilia kennen we wel.
Maar hoe zit het met die honderden andere werken,
waaronder veel echte pareltjes? Hoe komt het dat we
minder vertrouwd zijn met die werken, en wat weten
we eigenlijk over de mens Purcell? In deze dagcursus
schetst David Vergauwen een totaalbeeld van de
Engelse componist en zijn werk.

Wouter Van Looy: regie
Jan Van Outryve: luit
Anne Niepold: accordeon
Julie Calbete: sopraan
Marcelle Hudon: visueel concept
Nele Fack: video
Mélanie Dumont: dramaturgie
Johanna Trudzinski: kostuumontwerp
Arthur De Vuyst: techniek
—
Met muziek van Henry Purcell (1659-1695) uit onder meer The
Fairy Queen, King Arthur & Music for the Funeral of Queen Mary

David Vergauwen: docent
—
In samenwerking met Amarant

FAMILIES
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Portret van Purcell
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HUSH.
Henry’s dream machine

Binnenkijken in het hoofd
van een befaamde kunstenaar
© Nick Rutter

Purcells fantasierijke
universum komt tot leven

©

Kosmische polyfonie: ‘En toch beweegt ze’

‘Hé, pssst! Ja, hier! Hier lig ik, in die
hoek van je zolder, in de schoendoos
die je al drie verhuizen meezeult. Bekijk
me maar eens goed. Mijn hoekjes
beginnen te krullen en ik heb al wat
ouderdomsvlekjes. Dat stoort me niet;
zo gaat dat met oude foto’s. Gooi
me niet weg want ik heb een verhaal
te vertellen.’

Een kathedraal van klank, elke pilaar omwonden met
een fijn web van stemmen: Brumels twaalfstemmige
Missa Et ecce terrae motus imponeert. Ze deed
Pulitzer-winnaar David Lang meteen denken
aan Galilei, gestraft om zijn ontdekking dat de
aarde allerminst het centrum van het universum
vormt. Langs nieuwe werk sun-centered, mede in
opdracht van het Concertgebouw, is een ode aan de
ontdekking, een waarschuwing tegen censuur en een
bespiegeling op geloof en twijfel.

The Tallis Scholars: vocaal ensemble
Peter Philips: dirigent
—
Antoine Brumel (ca.1460-1512)
Missa Et ecce terrae motus
David Lang (1957)
sun-centered

Heb ook jij een oude foto liggen die tot
jou spreekt? Stuur ons deze foto met het
intrigerende verhaal dat erbij hoort naar
info@concertgebouw.be. De meest sprekende
beelden krijgen een stem tijdens een expo.

CURSUS

EYE-OPENER

BEELDENDE KUNST
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ZONDAG

ZONDAG

09 OKT 2022

ZO 09 OKT 2022

09 OKT 2022

11.00 & 14.00 Kamermuziekzaal & Studio 1

11.00 Forum 6

tickets € 10

tickets € 10

dagpas Deep Listening Day I

dagpas Deep Listening Day I

Vanaf 8 jaar

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Hans Beckers

Lezing

La Floresta (deel 1)

Verhalen in muziek
OOG IN OOG
MET TRADITIES

OK T

OK T

© Aïsha Baert

© Senne Van Loock

AANGRIJPEND
KLANKRITUEEL

Deep Listening Day I

Met onder meer Hans Beckers, Ignace Michiels
& Arne Deforce

DAGPAS

Stilstaan bij wereldwijde verteltradities

In La Floresta onderzoekt Hans Beckers de
verhouding tussen mens, natuur en technologie.
Hoe ervaren we stilte in dit technologische tijdperk?
La Floresta gaat terug naar de wortels van de
muziek, naar de materialen die de mens als eerste
instrumenten/klankmakers gebruikte.

Tijdens elke Deep Listening Day biedt het
Concertgebouw in samenwerking met de Belgische
poot van de International Council for Traditional
Music een inkijk in muziektradities van ver en
nabij. Dat wordt reizen met je oren naar een wereld
van verbeelding.

Hans Beckers: concept, installatie & muziek
Berlinde Deman: serpent
Nathan Daems: contrabas

De inhoud van de lezing wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op
concertgebouw.be.

€ 40

Volgens Pauline Oliveros, de godmother van deep listening, gebeurt luisteren niet passief in het oor, maar is de
actieve betrokkenheid van het hele lichaam onontbeerlijk. Echt luisteren is dus een creatieve actie, en dat heeft
ook Hans Beckers goed begrepen. Hij gaat op zoek naar een diepere klankervaring door alle zintuigen te ontbloten.
Als cellist aan huis Arne Deforce samen met jou in de klank kruipt, openbaart zich een klankrijkdom gaande van
microscopische details tot massieve klankuitbarstingen. Na deze Deep Listening Day heeft ook het nieuwe orgel in de
Sint-Salvatorskathedraal geen enkel geheim meer. Je oren voelen als herboren na deze dag van sonische massage.
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Uniek concert met zintuiglijke klankrituelen
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ZONDAG

ZONDAG

09 OKT 2022

VRIJDAG

09 OKT 2022

ZONDAG

14 OKT 2022

16 OKT 2022

15.30 Concertzaal scène

17.30 Sint-Salvatorskathedraal

20.00 Concertzaal

15.00 Kamermuziekzaal

tickets € 29

tickets € 15

19.15 Inleiding door Francis Maes

14.15 Inleiding door Lieven Van Ael

dagpas Deep Listening Day I

dagpas Deep Listening Day I

tickets € 33 / 54 / 72

tickets € 25

abo Start-to-classic

actie -35 jaar=-35%

London Philharmonic
Orchestra

Kris Defoort &
Jan Michiels

Arne Deforce

Ignace Michiels

Xenakis, Saariaho & Cendo

César Franck
VAN MICRO—
SCOPISCH TOT
KOSMISCH
GELUID

Mozart, Elgar & Wagner

Dedicatio

OK T

© Michiel Hendryckx

OK T

© Jimmy Kets

© Benjamin_Ealovega

BELEEF DE
KRACHT VAN
HET ORGEL

Luisteren naar het gloednieuwe orgel
van de Sint-Salvatorskathedraal

Tweemaal prijs: sterorkest
speelt publiekslievelingen

Cellist Arne Deforce laat je op zoek gaan naar
de diepte van de klank. Van Xenakis’ energieke
klankstructuren, over de uitgestrekt klankgolven
van Saariaho tot de totale onderdompeling in het
immersieve Foris van Cendo. Een klankervaring die
onder de huid kruipt.

Schilderen met 55 registers, met zinderende
boventonen of met onvoorspelbare zwevingen en
dat met een haast etherische zachtheid of met
brute kracht. Het kan allemaal met het fonkelnieuwe
Klais-orgel in de Sint-Salvatorskathedraal. Ignace
Michiels illustreert het aan de hand van parels
van César Franck. Jan Christiaens graaft als een
ware klankfetisjist naar de diepste geheimen
van deze kolos.

Je vriend met de bijnaam Nàtschibinitschibi
aanspreken. Dat deed Mozart met Anton Stadler,
voor wie hij zijn Klarinetconcerto schreef. Ook
Elgar plaagde graag met bijnamen. Nimrod, het
beroemdste deeltje uit de Enigma Variations, droeg
hij op aan zijn vriend en uitgever August Jäger.
Nimrod betekent ‘onovertroffen jager’, maar ook
‘dommerik’. Daar kom je als vrienden onder elkaar wel
mee weg. Een hartelijke avond met en voor vrienden.

Op vraag van Jan Michiels schreef Kris Defoort
Dedicatio: een tiental intieme pianostukken,
persoonlijke brieven opgedragen aan mensen
die hem na aan het hart liggen. Naarmate
de pianocyclus vorm kreeg, zag Michiels een
steeds sterkere verwantschap met het werk van
Debussy. Hoewel er honderd jaar tussen de Franse
impressionist en Defoort zit, schrijven ze vanuit een
gelijkaardig innerlijk perspectief en gevoel voor kleur.
Debussy’s Préludes, uitgevoerd door Jan Michiels
en met improvisatie door Kris Defoort, passen het
programma dan ook als een handschoen.

Arne Deforce: cello
Centre Henri Pousseur: live elektronica
—
Iannis Xenakis (1922-2001)
Nomos Alpha

Ignace Michiels: orgel
Jan Christiaens: toelichting
—
César Franck (1822-1890)
Pastorale in E
Pièce héroïque in b
Prélude, Fugue et Variation in b
Choral no 3 in a
—
In samenwerking met Kathedraalfestival Brugge

London Philharmonic Orchestra: orkest
Edward Gardner: dirigent
Roeland Hendrikx: bassetklarinet
—
Richard Wagner (1813-1883)
Ouverture uit Tannhäuser

Jan Michiels: piano
Kris Defoort: piano-improvisaties
—
Claude Debussy (1862-1918)
Préludes (selectie)

Drie generaties exploratieve muziek

Kaija Saariaho (1952)
Près
Raphael Cendo (1975)
Foris

MUZIEK
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Klarinetconcerto in A, KV622

Muzikale dialoog met amicale toets

Kris Defoort (1959)
Dedicatio

Edward Elgar (1857-1934)
Enigma Variations
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WOENSDAG

VRIJDAG

19 OKT 2022

ZATERDAG

21 OKT 2022

ZONDAG

22 OKT 2022

23 OKT 2022

16.00 Concertzaal scène

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

19.00 Concertzaal

tickets € 8 (-26 jaar) / 15 (volwassenen)

19.15 Inleiding

19.15 Inleiding door De Zendelingen

18.15 Inleiding door David Vergauwen

Voor kinderen vanaf 6 jaar

tickets € 25

tickets € 23 / 31 / 38

tickets € 25 / 35 / 44 / € 7 (jongerenactie 7x7)
abo Orkestrale kracht

BELGISCHE PREMIÈRE

Bang on a Can All-Stars

Zonzo Compagnie &
ChampdAction

© Alfred Mauve

La Veronal / Marcos Morau

Elgar, Wagner, Scriabin & Clyne

OK T

Iconisch ensemble knalt doorheen
hedendaags klassiek

Een grootschalig eerbetoon aan
de Baskische danstraditie

Een niet te missen spektakel
voor alle zintuigen!

Nestel je knusjes in de mini-arena van de Japanse
slagwerker Tsubasa Hori. Ze neemt je mee naar een
wonderlijk geestenrijk, het feestelijk paradijs van haar
voorouders dat in Japan uitgebreid wordt gevierd.
Met haar instrumenten – onder meer de meesterlijke
taikodrum –, haar stem en met mysterieuze
videoprojecties weet ze een eeuwenoude, magische
wereld op te roepen.

De New Yorkse Bang on a Can All-stars zijn
ondertussen even legendarisch als veel van de werken
die ze creëerden. Ze weigeren te kiezen tussen avantgarde of rock, tussen brutaal of melodieus. Maar toch
is dat laatste ongetwijfeld het hoofdingrediënt van
Brian Eno’s Music for Airports. Hij componeerde het
werk als tegengewicht voor de storende geluiden en
ongeïnspireerde klanklandschappen in luchthavens.
Voeg daar de energetische muziek van hun oprichters
David Lang en Michael Gordon toe en je krijgt een
eigenzinnig, acrobatisch en explosief concert!

Voor SONOMA omarmt de populaire en iconische
Spaanse choreograaf Marcos Morau de kunst- en
cultuurgeschiedenis van zijn land: van religieuze
processies tot Picasso en Buñuel. De titel verwijst
niet toevallig naar het Griekse soma of lichaam en
het Latijnse sonum of geluid. Het werk overspoelt
je als een golf van virtuoze lichamen, perfect
gechoreografeerd, in een razend tempo en
doordrongen van een waanzinnige energie. SONOMA
brengt traditie en moderniteit samen in een ballet
voor de 21e eeuw.

De Noorse superster Truls Mørk tekent present
voor Elgars ongeëvenaarde Celloconcerto. Elgar
componeerde zijn meesterwerk als aanklacht kort
na de Eerste Wereldoorlog. Niet minder beklijvend
is Wagners ‘Vorspiel und Liebestod’ uit Tristan
und Isolde, waarin de componist de dunne grens
tussen eeuwige liefde en de dood verkent. Ook
Alexander Scriabin heeft hoge muzikale ambities:
met zijn Poème de l’extase wil hij niet minder dan de
eenwording van mens en universum verklanken.

Tsubasa Hori: concept, muziek & muzikale uitvoering
Vera Tussing: dramaturgie & choreografie
Sarah Yu Zeebroek: visueel ontwerp
Willem Mertens: video-animatie

Bang on a Can All-Stars:
Robert Black: bas
David Cossin: percussie
Vicky Chow: piano
Arlen Hlusko: cello
Mark Stewart: gitaar
Ken Thomson: klarinet
Andrew Cotton: geluidsingenieur
—
Brian Eno (1948)
Music for Airports

Marcos Morau: artistieke leiding
Lorena Nogal, Marina Rodríguez Brià, Sau-Ching Wong, Ariadna
Montfort, Núria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro &
Alba Barral: dans & choreografie
El Conde de Torrefiel, La Tristura & Carmina S. Belda: tekst
Roberto Fratini: artistiek & dramaturgisch advies
Bernat Jansà: technische directie & lichtontwerp
David Pascual: stagemanager, rekwisieten & speciale effecten
Juan Cristóbal Saavedra: geluidsontwerp
María Pardo: stem
Bernat Jansà & David Pascual: scenografie
Silvia Delagneau: kostuumontwerp
Carmen Soriano: realisatie kostuums
Juan Serrano: maskers

Antwerp Symphony Orchestra: orkest
Elim Chan: dirigent
Truls Mørk: cello
—
Anna Clyne (1980)
Within her Arms

En muziek van David Lang (1957), Michael Gordon (1956), Nick
Dunston, Meredith Monk (1942) & Steve Martland (1954-2013)

FAMILIES
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SONOMA

Brian Eno. Music for Airports

© Serling

OK T

Stap in een kleurrijke
toverdoos vol beeld en geluid

Antwerp Symphony
Orchestra

© Johs Boe
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Edward Elgar (1857-1934)
Celloconcerto in e, opus 85
Alexander Scriabin (1872-1915)
Poème de l’extase
Richard Wagner (1813-1883)
Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde
MUZIEK
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MAANDAG

DONDERDAG

24 OKT 2022

ZATERDAG

27 OKT 2022

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

Gratis

19.15 Inleiding door Francis Maes

29 OKT 2022
GRATIS

10.00 Concertgebouw & Brugse binnenstad

tickets € 29

Memento

Iedereen Klassiek

BRYGGEN

Unfold Händel

Hét feest van de klassieke muziek

Liszt, Strauss & Vasks

Kom gratis proeven van Brussels
Philharmonic, Boho Strings en Brugge

Brugs strijkorkest in ontroerend programma

In seizoen 2021-2022 namen we 10 personen
met dementie, samen met hun partner of
vertrouwenspersoon, mee op een muzikale reis
doorheen Händels Il trionfo del Tempo e del
Disinganno. Tijdens vier creatieve en muzikale
workshops dachten ze na over de vier allegorische
karakters uit het oratorium: Schoonheid, Tijd,
Plezier en Verlichting. Sebastiaan Van Steenberge
componeerde op basis daarvan een nieuw koorwerk
dat de deelnemers samen met het Brugse koor
‘Zingen is zijn’ zullen vertolken.

Of Liszts vroege concerto voor piano en strijkers
zijn naam waarmaakt en vervloekt is, is niet eens
zo’n gekke vraag. Dit uitzonderlijk virtuoze werk vol
stemmingswisselingen zou hij zelf nooit gehoord
hebben, want het werd pas na zijn dood uitgegeven.
Niet zo in Strauss’ Metamorphosen die druipen
van het oorlogsverdriet. In de weemoedige strijkers
weerklinkt een diepe treurnis over wat verloren
ging. Pēteris Vasks drenkt Viatore in eenzelfde
verslagenheid en rusteloos muzikaal kabbelen.

Sebastiaan Van Steenberge: compositie
Deelnemers project en koor Zingen is zijn: zang
Elke Poppe & Joris Lasure: dirigent
Dirk Vermeir: piano
—
In samenwerking met Musica Impulscentrum & Foton

BRYGGEN: ensemble
Jolente De Maeyer: muzikale leiding
Nikolaas Kende: piano
—
Franz Liszt (1811-1886)
Malédiction
Richard Strauss (1864-1949)
Metamorphosen
Pēteris Vasks (1946)
Viatore
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Bekijk het volledige programma op
concertgebouw.be vanaf oktober 2022

© Geert Van Hoeymissen

Participatief project voor
personen met dementie

OK T

OK T

© Wouter Maeckelberghe

Wie er al bij was, kan erover getuigen, zó vier je
feest met klassieke muziek. Iedereen Klassiek
neemt alles en iedereen mee in een vrolijk bad
klassiek. Samen met initiatiefnemer Klara en de vele
partners in Brugge bereidt het Concertgebouw een
uitbundig programma voor, met vertakkingen in de
hele binnenstad. We warmen op met Boho Strings
en traditiegetrouw sluit Brussels Philharmonic
af met enkele klassiekers op de lessenaar. Nodig
voor dit gratis evenement familie en vrienden
uit en laat hen kennismaken met de kracht en
schoonheid van klassiek.

Melancholie, passie, verbetenheid &
tederheid: Astor Piazzolla verhief deze
typische emoties van de tango tot kunstvorm.
Met accordeonist Gwen Cresens kuiert Boho
Strings langs de verschillende invloeden die
Piazzolla in zijn muziek verwerkte. Hierbij
reizen we door composities van Bach, Bartók
en langs de jazztunes die hij ontdekte in zijn
jeugdjaren in New York.

concertgebouw.be/iedereen-klassiek

Met Brussels Philharmonic, Boho Strings & Gwen Cresens, Musica
Gloria, Goggles, Wannes Cappelle & Nicolas Callot, Amaranthe,
Emile Verstraeten & Ivan Smeulders, Ignace Michiels, BRYGGEN,
Ryelandt Trio …
—
In samenwerking met Klara, Brugge Plus, Conservatorium
Brugge, de Stad Brugge, Cultuurcentrum Brugge & De Republiek

MUZIEK

ROLLERCOASTER

69

ZONDAG

06 NOV 2022

20.00 (za) & 16.00 (zo) Concertzaal

14.00 Kamermuziekzaal

19.15 (za) & 15.15 (zo) Inleiding door De Zendelingen

tickets € 6

no
5&6

05 & 06 NOV 2022

ZA 05 & ZO 06 NOV 2022

tickets € 28 / 45 / 61 / € 7 (jongerenactie 7x7)

ve

Mozart / Concert Arias
Opera Ballet Vlaanderen /
Anne Teresa De Keersmaeker

Mozartmateriaal

Mijlpaal in de hedendaagse danscanon
trekt alle registers open

Het creatieproces van een
dansvoorstelling in beeld gebracht

Dertig jaar na de creatie van Mozart / Concert Arias
op het Festival van Avignon verbluffen de dansers
van Opera Ballet Vlaanderen ons opnieuw in een
zinnenprikkelende choreografie van Anne Teresa De
Keersmaeker. Liefdesverklaringen en krachtmetingen
tussen geliefden alterneren op hoogst virtuoze wijze
in steeds nieuwe allianties tussen zang en dans. De
aria’s die Mozart als zelfstandige concertwerken
schreef, fungeren daarbij als mini-opera’s die alle
gradaties van de liefde tonen, van koket en wulps tot
hulpeloos en wrang.

Hoe komt een dansvoorstelling tot stand? Hoe brengt
een choreograaf haar of zijn visie over op de dansers,
en hoe maken die zich een voorstelling eigen? In deze
unieke documentaire kom je het te weten. Visuele
kunstenaars Jurgen Persijn en Ana Torfs zaten
in 1992 in het spoor van Rosas en Anne Teresa De
Keersmaeker, en capteerden het repetitieproces van
Mozart / Concert Arias in aanloop naar de première
op het Festival d’Avignon. Het resultaat is een hoogst
origineel video-essay, een zeldzaam inzicht in het
creatieproces van een dansvoorstelling.

Anne Teresa De Keersmaeker: choreografie
Opera Ballet Vlaanderen: dans
Ulises Maino: muzikale leiding
Emma Posman, Annelies Van Gramberen & Raphaële Green: zang
Pedro Beriso: pianoforte
Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen: orkest
Jean-Luc Ducourt: regie & licht
Herman Sorgeloos: scenografie
Rudy Sabounghi: kostuumontwerp
—
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concertaria’s & instrumentale composities

Jurgen Persijn & Ana Torfs: realisatie & montage
Benoit Bruwier: geluid
Jurgen Persijn: camera
—
Mozartmateriaal
1993, ’52, BE

© Herman Sorgeloos
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Ana Torfs & Jurgen Persijn

KRIKRAK

Festival voor kleine en grote mensen
In de herfstvakantie zetten de Brugse
cultuurhuizen hun deuren open voor een
heerlijk festival voor kleine en grote mensen.
Op tal van plekken in de stad valt er van alles te
beleven voor jonge en niet meer zo jonge oren
en ogen: theater, dans, muziek, film en beeld.
—

DANS IN BRUGGE

mb

NOV

ZATERDAG & ZONDAG

In samenwerking met Brugge Plus, Cinema Lumière,
Cultuurcentrum Brugge, House of Time, KAAP, MOOOV,
Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge & Raakvlak
Bekijk het volledige festivalprogramma vanaf september
op krikrak.be.

We toveren ons gebouw het hele weekend om tot
een avontuurlijk parcours waar alles draait rond
spelen en genieten van taal, beeld en muziek. Baby’s
en peuters kunnen samen met hun (groot)ouders in
reuzegrote klankinstallaties luisteren, voelen, spelen,
rusten, hangen, kruipen … Iets oudere kinderen
verwelkomen we op Forum 6 om zich uit te leven in
speel- en ontdekhoeken. Uiteraard voorzien we het
hele weekend van een feestelijke en speelse noot.
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WOENSDAG

ZATERDAG

09 NOV 2022

12 NOV 2022

ZATERDAG

VRIJDAG

19 NOV 2022

25 NOV 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Kamermuziekzaal

19.15 Inleiding door Klaas Coulembier

19.15 Inleiding door Koen Uvin

19.15 Inleiding door Jan Christiaens

19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele

tickets € 25 / € 7 (jongerenactie 7x7)

tickets € 26 / 38 / 50

tickets € 25 / 35 / 44

tickets € 20

L’Arpeggiata

Brussels Philharmonic

I SOLISTI & Balder
Dendievel

Sprankelende barok uit Duitsland en Italië

Gloednieuwe soundtrack geeft
filmklassieker ongeziene vaart

Muziek en zandkunst gieten
Ovidius in nieuwe vorm

Eklekto

Metropolis

Metamorphosen

© Damien Lovegrove

Himmelsmusik

NOV

NOV

© Michal Nowak

© Eklekto / Raphaelle Mueller

Ryoji Ikeda. Music for
Percussion I & II

Akoestische hoogstandjes
van Japanse makelij
De audiovisuele kunst van het Japanse
fenomeen Ryoji Ikeda is even minimalistisch als
adembenemend. Telkens weer speelt hij met de
grenzen van de menselijke zintuigen. Dat doet hij
door wiskundige concepten, computerdata, geluid en
licht met mathematische precisie om te vormen tot
werken van een ongrijpbare kracht en schoonheid. In
Music for Percussion, geschreven voor bodypercussie,
triangels, cimbalen, crotalen, metronomen en zelfs
papier en potlood, komt hij nu eens tot de essentie,
dan weer bombardeert hij je met data.

Pure barok, puur plezier, dat is het programma
Himmelsmusik van Christina Pluhars ensemble
L’Arpeggiata, eindelijk terug in Brugge. Samen
met sopraan Céline Scheen en de jonge Poolse
countertenor Kacper Szelążek raakt ze je gevoelige
snaar in enkele van de mooiste stukken uit het
vroege Duitse en Italiaanse repertoire. Eén ding
is gegarandeerd: of het nu van droefenis is of van
blijdschap, tranen zullen vloeien!

Vergeet Digital Dolby surround sound. Met Brussels
Philharmonic en de live electronics van IRCAM heb
je de real deal voor de perfecte soundtrack van de
eerste sciencefictionfilm ooit. De stille zwart-witfilm
Metropolis (1927) van Fritz Lang was niet alleen de
duurste en beroemdste Duitse film aller tijden, maar
ook een van de mijlpalen in de filmgeschiedenis: voor de
opnames waren maar liefst 36.000 figuranten en 500
miniatuurwolkenkrabbers nodig. Brussels Philharmonic
begeleidt de film live met een nieuwe muziekscore van
Martin Matalon die de film nóg meeslepender maakt.

Benjamin Britten wist als geen ander hoe hij
poëzie op muziek kon zetten. Voor de meesterlijke
karakterschetsen in zijn Six Metamorphoses after
Ovid haalde hij de mosterd bij Ovidius’ vermaarde
Metamorfosen. Hij toonzette zes mythische
personages en liet daarbij geen enkele mogelijkheid
van het instrument onbenut. Balder Dendievel
en I SOLISTI verweven ze met korte fragmenten
uit Ovidius’ kroonstuk en met nieuw werk van vijf
jonge componisten. Immanuel Boie verbeeldt in
zandtekeningen.

Alexandre Babel, Stéphane Garin, Lucas Genas, Dorian Fretto &
Amélie Grould: percussie
—
Ryoji Ikeda (1966)
Music for Percussion I & II

L’Arpeggiata: ensemble
Christina Pluhar: teorbe & leiding
Céline Scheen: sopraan
Kacper Szelążek: countertenor
—
Muziek van onder meer Tarquinio Merula (1595-1665), Giovanni
Felice Sances (1600-1679), Antonio Caldara (1670-1736) & Johann
Christoph Bach (1642-1703)

Brussels Philharmonic: orkest
Ilan Volkov: dirigent
Anthony Millet: accordeon
Mats Bergström: gitaar
John Eckhardt: bas
IRCAM:
Thomas Goepfer: realisatie computermuziek
Benoit Meudic: productie computermuziek
Luca Bagnoli: geluidstechniek
Sylvain Carton: geluidsassistentie
—
Martin Matalon (1958)
Metropolis rebooted voor orkest en elektronica bij de film
Metropolis van Fritz Lang (1890-1976)
—
In samenwerking met Ars Musica

Lieve Goossens: fluit
Balder Dendievel: hobo & concept / I SOLISTI NextGeneration
Artist
Tomonori Takeda: klarinet
Francis Pollet: fagot
Mathijs Everts: percussie
Michèle Delagrange: tekst
Simone Milsdochter: spel
Immanuel Boie: zandkunst
—
Benjamin Britten (1913-1976)
Six Metamorphoses after Ovid
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MONUMENTAAL

En nieuw werk van Julia Emmery, Benjamin Windelinckx, Siebe
Thijs, Noah Senden & Emile Daems
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ZATERDAG

26 NOV 2022
19.30 Concertzaal
18.45 Inleiding door Jan Christiaens
tickets € 33 / 54 / 72
abo Orkestrale kracht

Alexander Zemlinksky
Rotterdams
Philharmonisch Orkest

Pianoreus Yefim Bronfman in
alliantie met toporkest
‘Bronfman, de muzikale brontosaurus’, beter had de
Amerikaanse schrijver Philip Roth deze raspianist niet
kunnen typeren. Van bij de eerste noot in Beethovens
Derde pianoconcerto neemt Bronfman de luisteraar
bij zijn nekvel, met een bravoure en beheersing die
je met open mond achterlaat. De Negende symfonie
is sinds Beethoven een begrip geworden. De laatste
symfonie van de diepgelovige Bruckner bleef
onvoltooid, maar is toch een van de grote kleppers uit
de muziekgeschiedenis geworden.

Rotterdams Philharmonisch Orkest: orkest
Lahav Shani: dirigent
Yefim Bronfman: piano
—
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianoconcert nr.3 in c, opus 37
Anton Bruckner (1824-1896)
Symfonie nr.9

MUZIEK
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MONUMENTAAL

‘Symfonische muziek
ligt mij minder,
maar de lessen
muziekgeschiedenis
in het Conservatorium
reiken mij kapstokken
aan om beter en anders
te luisteren. Het gaat
niet over mooi of niet,
maar over: ‘wat hoor
ik, hoe komt dat op
mij over, en waarom
zou de componist dat
zo gedaan hebben’?
Leen D’Hondt, koppelt beleven
en genieten van muziek
graag aan dieper graven

NOV

NOV

© Hans van der Woerd

© sightways

Beethoven & Bruckner

DIE
SEEJUNGFRAU
•

WO 30 NOV —
VR 02 DEC 2022
In samenwerking met

topstukweken.be
#topstukweken

•

Die Seejungfrau is een
symfonisch gedicht, gebaseerd
op het sprookje De kleine
zeemeermin uit 1836 van
de Deense schrijver Hans
Christian Andersen
een mislukte liefdesaffaire met
Alma Schindler, de promiscue
femme fatale van het toenmalige
Wenen en de latere echtgenote
van Gustav Mahler, lag aan
de grondslag van dit werk

•

het werk ging samen met
Schönbergs Pelleas und
Melisande in première

•

Zemlinsky‘s meesterwerk opent
met een verklanking van (het
leven) op de zeebodem. Na
een woeste storm leidt de prins
schipbreuk, de zeemeermin
redt hem van een gewisse dood.
Ze verliest haar hart aan de
prins, maar die verkiest een
ander boven haar. Uiteindelijk
verandert de zeemeermin in een
eeuwige geest van de lucht
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WOENSDAG – VRIJDAG

30 NOV – 02 DEC 2022

WOENSDAG

DONDERDAG

30 NOV 2022

17 & 24 NOV / 01 DEC 2022

Concertgebouw

20.00 Concertzaal scène

14.00-16.00 Kamermuziekzaal & Forum 6

Gratis met een ticket voor een voorstelling of

19.15 Inleiding door Mark Delaere

tickets & info www.davidsfondsacademie.be

Concertgebouw Circuit

tickets € 29

(€ 88 (met Davidsfonds-lidkaart) / € 94 incl. het concert van

NOV

Unfold Zemlinsky
Zwemmering

Zwemmen als een vis in het water, of blijf je liever
aan wal? Drijven op de golven, of word je graag
meegevoerd door de wind? In de buitenschoolse
kinderopvang ontdekken kleuters en kinderen
klanken en bewegingen uit het leven van De kleine
zeemeermin. Samen met een muzikant, een danser
en een klankkunstenaar duiken ze onder in een
dobberende en deinende wereld en vertalen ze hun
ervaringen in een eigen (klank)installatie.

De mysterieuze onderwaterwereld van
zeemeerminnen en -mannen

Een muzikale reis naar het Wenen van 1900

Zemlinsky en jugendstil in de muziek

Tentoonstelling
Elisa Maenhout

Het Collectief &
Katrien Baerts

Zemlinsky
in zijn tijdsgeest

‘Zeemeerminnen en –mannen moeten met respect
behandeld worden.’ Het is een vinnige uitspraak
van Elisa Maenhout. De Gentse fotografe reisde de
zeven zeeën af om het merfolk – of Watervolk – op de
gevoelige plaat vast te leggen. Hiervoor dompelde
ze zich onder in de wereld van het duiken en de
onderwaterfotografie. Een van haar zeemeerminnen
sierde al een billboard op 7th Avenue in New
York. Zemlinsky’s Seejungfrau voert haar en haar
mysterieuze beelden nu naar Brugge.

Het Collectief laat ons de broeierige sfeer van de
Weense kunstscène anno 1900 opsnuiven. Het
Habsburgse Rijk is in verval, Sigmund Freud peilt de
diepten van de menselijke ziel, en intussen leggen
Zemlinsky, Schönberg en Webern een bom onder
de laatromantische muziektaal. De wereld van
gisteren is voorgoed voorbij! Geen wonder dat deze
periode zoveel van weemoed doorregen muziek
heeft voortgebracht. En laat dat nu net de muzikale
moedertaal zijn van Het Collectief.

Zemlinsky is de schoonbroer van de componist Arnold
Schönberg, maar deelt diens vernieuwingszin niet. Zijn
composities gaan van opera over orkestwerk naar
lied en kamermuziek. Zijn stijl blijft laatromantisch en
symbolistisch. Tijdens zijn boeiende leven werkt hij als
docent (van onder anderen Alma Mahler-Schindler)
en dirigent in Wenen, Praag en Berlijn. Op de vlucht
voor het nazisme brengt Zemlinsky zijn laatste
levensjaren door in Amerika. Yves Knockaert duikt drie
middagen in het leven en werk van Zemlinsky zodat
je op en top voorbereid naar Die Seejungfrau door
het Orchestre National de Lille kan gaan.

Het Collectief: ensemble
Katrien Baerts: sopraan
—
Anton Webern (1883-1945)
Passacaglia, opus 1

Yves Knockaert: docent
—
In samenwerking met Davidsfonds Academie

Watervolk

In samenwerking met Musica Impulscentrum

Zemlinsky, Webern & Schönberg

NOV

De kleine zeemeermin door
de oren van de allerjongsten

©

©
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Orchestre National de Lille op vr 02 dec)

Luistercursus

Arnold Schönberg (1874-1951)
Pelleas und Melisande, opus 5
Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
6 Maeterlincklieder, opus 13

FAMILIES
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‘De kleine
zeemeermin in een
meeslepende score’

VRIJDAG

ZONDAG

02 DEC 2022

04 DEC 2022

20.00 Concertzaal

19.00 Concertzaal

19.15 Inleiding door Francis Maes

18.15 Inleiding door Koen Uvin

tickets € 26 / 38 / 50

tickets € 23 / 31 / 38

abo Topstuk

abo Bruisende barok

HET
TOPSTUK

B’Rock Orchestra
& Avi Avital

DEC

DEC

© sightways

© Harald Hoffmann / DG

Napolitaanse flair

n te

Dynamische mandoline meets dito orkest

©U

go

Po

Orchestre
National de Lille

Rachmaninov & Zemlinsky
Hans Christian Andersens droevige verhaal over
de kleine zeemeermin inspireerde Alexander
Zemlinsky tot een meeslepend symfonisch
gedicht. Hij schildert met treffende noten de
allesverzengende sehnsucht en onverhulde
erotiek, in een verhaal van liefde, lijden en
opoffering. Even episch is Rachmaninovs Derde
pianoconcerto. Technisch verschroeiend en
emotioneel uitputtend, en zowat de hoogste klip
die een pianist kan nemen. Lukáš Vondráček won
er de Koningin Elisabethwedstrijd mee. Hij speelt
teder als het kan, gespierd als het moet en steeds
onweerstaanbaar overtuigend.

Orchestre National de Lille: orkest
Łukasz Borowicz: dirigent
Lukáš Vondráček: piano
—
Grażyna Bacewicz (1909-1969)
Ouverture voor orkest
Sergey Rachmaninov (1873-1943)
Pianoconcerto nr.3 in d, opus 30
Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
Die Seejungfrau

MUZIEK
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TIJDLOOS

‘Mijn eerste stappen
in het Concertgebouw
en de klassieke muziek
waren aarzelend
maar sinds ik B’Rock
Orchestra Vivaldi’s
Vier seizoenen hoorde
spelen, ben ik verkocht.
Heel benieuwd naar
hun samenwerking
met Avi Avital!’

Een concerto met in de hoofdrol … een mandoline.
Niet meteen iets waar je wild van wordt? Een
volstrekt normale reactie, totdat je Avi Avital aan
het werk hoort en ziet. Zijn weergaloze virtuositeit
en onweerstaanbare charisma zijn een ideale match
voor B’Rock in de vurige concerto’s van Italiaanse
barokcomponisten. Alsof de uitdaging nog niet groot
genoeg is, zet Avital verder ook muziek van Sollima
en een aantal klaviersonates van Domenico Scarlatti
moeiteloos naar zijn hand.

B'Rock Orchestra: orkest
Evgeny Sviridov: viool & leiding
Avi Avital: mandoline
—
Concerti en sonates van Domenico Scarlatti (1685-1757),
Giovanni Paisiello (1740-1816), Francesco Durante (1684-1755),
Giovanni Sollima (1962) & anderen

Thomas Firlefyn, fan van de
grote klassiekers maar ook klaar
voor Italiaanse avonturen
MUZIEK

TIJDLOOS
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DONDERDAG

VRIJDAG

08 DEC 2022

DO 08 — ZO 18 DEC 2022

09 DEC 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Magdalenazaal

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 25 / 35 / 44

tickets € 12 / 18 / 20

COPRODUCTIE DECEMBER DANCE

COPRODUCTIE DECEMBER DANCE

BELGISCHE PREMIÈRE

WERELDPREMIÈRE

THIS IS NOT « an act
of love & resistance »

CARCASS

Aina Alegre / Studio fictif

DEC
© Reto-Schmid

DEC

© Alice Brazzit

© Catarina Miranda

Marco da Silva Ferreira

December Dance 2022
De jaarlijkse hoogmis van de dans

De maand december staat ook in 2022 voor verrassingen en nieuwigheden op het vlak van beweging, klank en
kleur. Van volksdansen op elektro-beats over meewiegen op de tijdloze golven van de zee tot middeleeuwse
polyfone danser-zangers ... December Dance is aan zijn 15e editie toe en nodigt je uit op enkele hoogtepunten van
de internationale hedendaagse dans! Met iconische choreografen en fris talent, grootschalige producties met
livemuziek en intiemere momenten. Kijk uit naar premières en gastoptredens van Jan Martens, Aina Alegre, Trajal
Harrell, Christian Rizzo en vele anderen.

Mix van dansstijlen steekt
het vuur aan de lont

Dansers en muzikanten blazen verzamelen
voor Dans in Brugge-creatie

Uitzinnig voetenwerk fungeert als de opzwepende
motor van C A R C A S S, de nieuwe creatie van
de Portugese Marco da Silva Ferreira. Een dozijn
dansers vertrekt vanuit het erfgoed van de
Europese volksdansen en koppelt die aan het fysieke
vocabulaire van hedendaagse urban dansstijlen
zoals house, het Angolese kuduro, hardstyle .... In
een wit fluorescerend decor ontpoppen de dansers
zich tot een onconventioneel corps de ballet. Visueel
vuurwerk voor deze opener van December Dance 22!

Voor THIS IS NOT « an act of love & resistance »
neemt de Spaanse choreografe Aina Alegre lucht
als onderwerp: lucht als materie én als verbindend
middel tussen je lichaam en de buitenwereld. Ze gaat
voort op haar eerdere elan rond bodypercussie en
musical en toont hoe lichamen optreden als kanalen
van lucht, adem en beweging. De volledig vrouwelijke
cast zoekt naar de verbinding tussen lichaam,
ritme, stem en muziek – uiteraard uitsluitend op
blaasinstrumenten: trompet, trombone en saxofoon.

Marco da Silva Ferreira: choreografie
Catarina Miranda: artistieke assistentie
Wilma Moutinho: lichtontwerp & technische directie
Valentina Magaletti: percussie
Rui Lima & Sérgio Martins: elektronische muziek
Aleksandra Protic: kostuumontwerp
Emanuel Santos: scenografie
Joana Lopes: coach volksdans
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

Aina Alegre: concept & choreografie
Maria Astallé, Aina Alegre, Maria Cofan, Helena Gispert, Cosima
Grand, Hanna Hedmann, Kotomi Nishiwaki, Maria Puertas, Alba
Pujals, Julia Soler & Asha Thomas: dans & muziek
Jan Fedinger: lichtontwerp
Josep Tutusaus: geluidsontwerp
Andrea Otin: kostuumontwerp
Elsa Dumontel & Yannick Hugron: assistentie choreografie
Quim Bigas: dramaturgie
Pere Jou: vocale coaching
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

—

In deze brochure vind je alvast een selectie van het programma. Ontdek het volledige programma vanaf
september 2022 op decemberdance.be.
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ZATERDAG

ZONDAG

10 DEC 2022

DINSDAG

11 DEC 2022

WOENSDAG

13 DEC 2022

14 DEC 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Koninklijke Stadsschouwburg

20.00 Concertzaal

20.00 Magdalenazaal

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 25 / 35 / 44

tickets € 18 / 24 / 28

tickets € 23 / 31 / 38

tickets € 12 / 18 / 20
COPRODUCTIE DECEMBER DANCE
BELGISCHE PREMIÈRE

miramar

Eye, Lash!

Trajal Harrell / Schauspielhaus
Zürich Dance Ensemble

Kat Válastur

DEC

© Reto Schmid

DEC

© Phile Deprez

The Köln Concert

Christian Rizzo /
ICI-CCN Montpellier

© Marc Domage

Jan Martens / GRIP &
Dance On Ensemble

© Nadja Krüger

any attempt will end
in crushed bodies and
shattered bones

Zeventien dansers zetten de
maatschappij massaal in beweging

Naar een mysterieus elders

Deze eerste grote zaalproductie betekende voor
Jan Martens ook meteen de ultieme internationale
doorbraak. De Vlaamse choreograaf verzamelt
een zeventienkoppig, atypisch gezelschap. De
dansers tussen 17 en 70 jaar verbeelden samen
de kracht die schuilt in het ‘uit de pas lopen’. Het
is een horizontale oefening in elkaar de nodige
ruimte geven, weg van het eigen gelijk – kortom een
choreografische, meeslepende ode aan de burgerlijke
ongehoorzaamheid.

Jan Martens: choreografie
Ty Boomershine, Truus Bronkhorst, Jim Buskens, Baptiste
Cazaux, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson, Kimmy
Ligtvoet, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog, Dan
Mussett, Wolf Overmeire, Tim Persent, Courtney May Robertson,
Laura Vanborm & Loeka Willems: dans
Anne-Lise Brevers: artistieke assistentie
Jan Fedinger: lichtontwerp
Cédric Charlier: kostuumontwerp
—
Met muziek van Henryk Górecki (1933-2010), Kae Tempest (1985),
Max Roach (1924-2007) & Abbey Lincoln (1930-2010)
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

DANS IN BRUGGE
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MONUMENTAAL

Sterdanser maakt choreografie op
Keith Jarretts meesterwerk

Indrukwekkende performer
in magische scenografie

Naar de zee staren en je blik verliezen in de golven.
miramar, de nieuwe creatie van choreograaf
Christian Rizzo nodigt je uit om je onder te dompelen
en je te laten meewiegen. In een op- en neergaande
beweging, net als eb en vloed, vloeien solo en
groepssequenties voor elf dansers steeds in elkaar
over. Rizzo – in 2017 nog curator van December
Dance – tast samen met zijn ploeg het geheugen en
de (gemeenschappelijke) horizon af in deze dansante,
poëtische voorstelling.

Trajal Harrell broedt al jaren op het idee om een
‘vogue-choreografie’ te maken op de muziek van
pianofenomeen Keith Jarrett: een ingeving die een
meesterzet blijkt te zijn! Naast Jarretts The Köln
Concert, een van de meest succesvolle pianosoloopnames aller tijden, kiest Harrell nummers van de
Canadese singer-songerwriter Joni Mitchell voor zijn
eerste samenwerking met het dansgezelschap van het
Zürichse Schauspielhaus. The Köln Concert is teder,
kwetsbaar en dansant, een post-coronavoorstelling
die na de fysieke afstand inzet op nabijheid.

In een landschap van bloemen, metalen tegels
en water zien we hoe choreografe Kat Válastur
verschillende vrouwelijke archetypes belichaamt. Met
de hulp van de geesten van vrouwen uit heden en
verleden die onderdrukt, gemarginaliseerd, misbruikt,
verbrand of onthoofd werden, transformeert ze de
ruimte in een huis van magische kracht, geladen
met vrouwelijke transcendentie. Een unieke
multimediale beleving!

Christian Rizzo: choreografie, scenografie & kostuumontwerp
Youness Aboulakoul, Nefeli Asteriou, Lauren Bolze, Lee Davern,
Fanny Didelot, Nathan Freyermuth, Pep Garrigues, Harris
Gkekas, Raoul Riva, Vania Vaneau & Anna Vanneau: dans
Caty Olive: lichtcreatie
Gerome Nox: geluidsontwerp
Sophie Laly: artistieke assistentie
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

Trajal Harrell: choreografie, enscenering, scenografie,
soundtrack & kostuumontwerp
Titilayo Adebayo, Maria Ferreira Silva, Trajal Harrell, Nojan
Bodas Mair, Thibault Lac, Songhay Toldon & Ondrej Vidlar: dans
Keith Jarrett & Joni Mitchell: muziek
Sylvain Rausa: licht
Katinka Deecke: dramaturgie
Michael Durrer: stage manager

Kat Valastur: concept, choreografie & performance
Martin Beeretz: lichtontwerp
Stavros Gasparatos: muziek & geluidsontwerp
Reei Metz: assistentie geluid
Ulrich Leitner: scenografie
Ursula Linke: sculpturen
Kat Válastur/Werkstattkollektiv: kostuumontwerp
Maja Zimmermann: dramaturgisch advies
Ilaria di Carlo: filmregie
Nadja Krüger: cinematografie
Sofia A. Machad: editor
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

—

Keith Jarrett (1945)
The Köln Concert
En muziek van Joni Mitchell (1943)
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
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ZATERDAG

WOENSDAG

17 DEC 2022

DONDERDAG

21 DEC 2022

22 DEC 2022

VRIJDAG

23 DEC 2022

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

19.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 20

19.15 Inleiding door Koen Uvin

19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele

tickets € 25 / 35 / 44

tickets € 23 / 31 / 38

tickets € 25 / 35 / 44

abo Bruisende barok
abo Start-to-classic

tumulus

Il Giardino Armonico
& Isabelle Faust

De Donkere Kamer

François Chaignaud &
Geoffroy Jourdain

Kijken en luisteren naar fotografie

Locatelli & Vivaldi. Vioolconcerti

Vox Clamantis
Een Estse kerst

DEC

© Felix Broede

DEC

© Smith

© Leen Hoogmartens

KERST—
CONCERT

Dans en zang vloeien samen in
meerstemmige voorstelling

Topfotografen en jong talent in een
cocktail van beeld, woord en muziek

Flamboyante virtuositeit stuwt de
viool naar haar hoogste hoogten

t u m u l u s is een oneindige processie van dertien
zingende en dansende lichamen die als één
collectief lichaam bewegen. Uitgangspunt is de
droom om muziek en dans samen te brengen in
een allesomvattend kunstwerk. Tumuli waren ooit
begraafplaatsen onder een heuvel, tegelijk mausoleum
en landschap. Op een dergelijke grafheuvel klimmen
en bewegen de dansers-zangers. Voor hun muzikaal
repertoire putten ze uit Frans-Vlaamse, Italiaanse,
Engelse en Duitse vocale muziek van de renaissance
tot de jaren 1970.

Op deze kortste dag van het jaar presenteren we
een nieuwe editie van De Donkere Kamer. De formule
blijft dezelfde: vier grote namen uit de fotografie
stellen hun nieuwste project, boek of tentoonstelling
voor. Daarnaast krijgen drie beloftevolle talenten
de kans om hun fotoproject bij het publiek te
promoten. Een avond over fotografie, omlijst door
woord en livemuziek.

Giovanni Antonini en Isabelle Faust zijn het
gedroomde duo voor een avond vol vonken. We zijn
hiervoor aan het juiste (Amsterdamse) adres bij
Pietro Locatelli, de ietwat eigenaardige vader van
het moderne vioolconcerto. Hij dreef net als Vivaldi
de viool tot het absolute uiterste in zijn nog altijd
haast krankzinnig virtuoze concerti, en verwerkte er
verhalen in, zoals dat van Ariadne op Naxos. In het
seizoen waarin Antonini voor het eerst live aantreedt
bij ons huisorkest Anima Eterna, kon zijn eigen
Giardino Armonico uiteraard niet ontbreken.

Zingen zit de mens in het bloed, en dat geldt nergens
zo sterk als onder de Esten. Het land van Arvo Pärt
weet zich door stemmen verbonden. Het bejubelde
ensemble Vox Clamantis brengt een glimp van
de eeuwenoude vocale tradities van Estland naar
Brugge in een kerstprogramma met nieuw en oud.
Hedendaagse composities prijken naast volksmuziek
in sfeervolle bewerkingen van Cyrillus Kreek, die
vanaf 1911 het klinkende erfgoed van zijn land
begon te verzamelen.

François Chaignaud & Geoffroy Jourdain: concept &
artistieke leiding
Simon Bailly, Mario Barrantes, Florence Gengoul, Myriam
Jarmache, Evann Loget-Raymond, Marie Picaut, Alan Picol,
Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon, Maryfé Singy, Ryan Veillet,
Aure Wachter & Daniel Wendler: performance
François Chaignaud: choreografie
Geoffroy Jourdain: muzikale leiding
Mathieu Lorry Dupuy: setontwerp
Philippe Gladieux & Anthony Merlaud: lichtontwerp
Baudouin Woehl: dramaturgie
Romain Brau: kostuumontwerp

Bekijk het detailprogramma enkele maanden voordien op
concertgebouw.be
—
Een productie van Visueel projectbureau SLUITERTIJD

Il Giardino Armonico: ensemble
Giovanni Antonini: artistieke leiding
Isabelle Faust: viool
—
Concerti van Pietro Locatelli (1695-1764) &
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Vox Clamantis: vocaal ensemble
Jaan-Eik Tulve: dirigent
—
Helena Tulve (1972)
You and I
Ole tervitatud, Maarja

Warm je aan vocale sterren uit het Noorden

Arvo Pärt (1935)
The Deer’s Cry
I am the True Vine
Cyrillus Kreek (1889-1962)
Estse volksliederen
Tõnis Kaumann (1971)
Ave Maria

DANS IN BRUGGE
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ZONDAG

ZATERDAG

08 JAN 2023

14 JAN 2023

15.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

tickets € 50 / 65 / 79

tickets € 26 / 38 / 50

WO 18 — ZO 22 JAN 2023

abo Start-to-classic

Anima Eterna Brugge
& Julia Lezhneva

Brussels Philharmonic

Aan de wieg van het belcanto

JAN

Beleef de start van 2023 met
de perfecte soundtrack

Virtuoze stem vervoegt Anima’s
heldere orkestklank

Naar jaarlijkse gewoonte houden we jullie nog
even in een vrolijke feestroes en zetten we het
jaar in het Concertgebouw in met wervelende
klassiekers. Dirigent Jun Märkl dompelt je onder
in de Water Music van Händel, deint mee op
Smetana’s Moldau en Strauss’ Donau en betovert
je met muzikale toverspreuken van Dukas. Maar
ook Johann Strauss jr., de ongekroonde koning van
de Weense wals, ontbreekt niet op dit sprankelend
jaarbegin. Prosit!

Avonturier in hart en nieren Giovanni Antonini gaat
de komende seizoenen samen met Anima Eterna op
zoek naar de ware aard van het 19e-eeuwse belcanto.
‘Mooi zingen’: is er iets dat moeilijker te definiëren valt
dan dat? Samen met sopraan Julia Lezhneva spint
Antonini een rechte vocale lijn van Mozart tot Rossini:
beweeglijk, vol grootse bogen en tegelijk soepel
over het tempo heen dansend. Wedden dat zelfs
Schuberts Unvollendete zingt als nooit tevoren?

Brussels Philharmonic: orkest
Jun Märkl: dirigent
—
Muziek van Georg Friedrich Händel (1685-1759), Bedřich Smetana
(1824-1884), Johann Strauss jr. (1825-1899), Paul Dukas (18651935) & Leopold Mozart (1719-1787)

Anima Eterna Brugge: orkest
Giovanni Antonini: dirigent
Julia Lezhneva: sopraan
Jos van Immerseel: pianoforte
Olav Grondelaers: presentatie
—
Gioachino Rossini (1792-1868)
Opera-ouvertures en -aria's

Na het concert nodigen Concertgebouw Brugge en Dirk De fauw,
burgemeester van Brugge, je uit om te klinken op het nieuwe jaar.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Aria’s uit onder meer Così fan tutte
Franz Schubert (1797-1828)
Allegro uit Symfonie nr.7, D759, ‘Unvollendete’
Ouverture, D591 ‘im italienischen Stil’
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© Thomas Jackson

JAN

© Ksenia Zasetskay

© Sonja Kochoutina

Nieuwjaarsconcert

Bach Academie
Brugge 2023
Verlossing

WEEKENDPAS

€ 77 / 87 / 95 (-26 jaar)
€ 154 / 174 / 190

Als Bachs tijdgenoten vol waren van een idee, dan was het wel dat het hier en nu, het leven op aarde, slechts een
pijnlijke pauze vormde op weg naar de hemel. Bidden, goede werken en zeker ook Bachs muziek draaiden om
één ding: verlossing, met Jezus als trouwe gids. Collegium Vocale Gent weerspiegelt die idee van bevrijding met
enkele prachtige Bachcantates, waaraan Philippe Herreweghe dit jaar Graupner toevoegt. En als we Bach zelf ook
bevrijden? Ontdek zijn rijke diversiteit met onder meer pianovedette Angela Hewitt en het Vlaams Radiokoor in
deze 13e Bach Academie Brugge.
In samenwerking met festivalpartner
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WOENSDAG & DONDERDAG

WOENSDAG – ZONDAG

18 & 19 JAN 2023

18-22 JAN 2023

WOENSDAG

DONDERDAG

18 JAN 2023

VRIJDAG

19 JAN 2023

ZATERDAG

20 JAN 2023

21 JAN 2023

16.00-19.00 (18 jan)

’t Zand

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Magdalenazaal

20.00 Concertzaal

14.00 Concertzaal

10.30-13.30 (19 jan)

gratis

tickets € 25 (niet inbegrepen in

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets € 29

weekendpas)

tickets € 20 (niet inbegrepen in

tickets € 26 / 38 / 50

weekendpas Bach Academie Brugge

weekendpas)

weekendpas Bach Academie Brugge

tickets Gratis met een ticket binnen Bach
Academie Brugge (anders € 10)

Een kasteel
in de hemel

Collegium
Vocale Gent

Yuval Pick / Centre
Chorégraphique
National de
Rillieux-la-Pape

Bach Project

Solomon’s
Knot

Bach. Ein
unbegreiflich Licht

Bach. Motetten

JAN

JAN

© Rolf Kruse

© Malou Vandenheuvel

Collegium Vocale Gent

François Salque
& Vincent
Peirani

© Romain Tissot

Bach. Himmelskönig,
sei willkommen

Vocabulary
of need

© Eric de Mildt

Open
repetities

abo Bruisende barok

© Gerard Collett

Concertzaal

Op de huid van het
creatieproces

Beleef een feestelijke
cantate in 3D

Naar de bronnen van
Bachs inspiratie

Bachs Partita zet acht
dansers in beweging

Tijdens de open repetities lichten
Collegium Vocale Gent en Philippe
Herreweghe een tip van de sluier.
Je bent getuige van een vaak zeer
persoonlijk artistiek groeiproces.

Bach schreef wonderlijk mooie
cantates voor Weimar, waar de
musici op een balkon hoog boven
de hertog plaatsnamen. De kapel
met unieke akoestiek brandde
in 1774 af om nooit herbouwd te
worden. Tot nu, dankzij virtual
reality. Een zeecontainer op ’t Zand
wordt een ware ‘Himmelsburg’.

Hoe je zijn muziek ook
interpreteert, niemand kan – of
wil! – om Bach heen. Het Franse
avonturiersduo Salque & Peirani
vertrekt vanuit de rijke klank van
cello en accordeon en meandert
vervolgens lustig tussen klassiek
en jazz. Samen lezen ze Bachs
noten als een schatkaart, van de
koralen, sarabandes en preludes
tot nieuwe muziek.

Yuval Pick confronteert dans met
een muzikaal monument: Bachs
Partita in d. Acht virtuoze dansers
gooien hun lichamen in de strijd
in hun verlangen om iets groots te
bereiken, en die wens kristalliseert
zich in deze vluchtige omhelzing
tussen dans en muziek.

Een zoektocht zonder einde:
hoe overleef je het leven? Drie
cantates proberen een antwoord
te formuleren, met als kern
Paulus’ trio van geloof, hoop en
liefde. Behalve Bachs troostende
muziek klinkt nog een cantate van
Graupner, wiens gigantische oeuvre
het ontdekken meer dan waard is.

Van Bachs motetten kennen we
het hoe en waarom vaak niet. Maar
de kwaliteit van deze kleinoden
behoeft geen betoog. De zangers
van het Britse Solomon’s Knot,
jonge specialisten van het detail,
zingen solistisch, én volledig
van buiten. Ze combineren een
selectie motetten met werk uit
Bachs stamboom.

Meer informatie en inschrijven vanaf
januari 2023 op concertgebouw.be
—
In samenwerking met de Thüringer
Bachwochen & Thüringen Tourismus GmbH

François Salque: cello
Vincent Peirani: accordeon
—
Creatie rond de muziek van Johann
Sebastian Bach (1685-1750) van Vincent
Peirani & Samuel Strouk
—
In samenwerking met KAAP

Yuval Pick: choreografie
Julie Charbonnier, Noémie De Almeida
Ferreira, Thibault Desaules, Guillaume
Forestier, Emanuele Piras, Fanny Gombert,
Madoka Kobayashi & Alejandro Fuster
Guillén: dans
Christoph Poppen: viool
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita in d
—
In samenwerking met Cultuurcentrum
Brugge

Collegium Vocale Gent: koor & orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: contratenor
Guy Cutting: tenor
Peter Kooij: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott,
BWV127
Komm, du süsse Todesstunde, BWV161
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BWV125

Solomon’s Knot: ensemble
Jonathan Sells: artistieke leiding
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Selectie uit de motetten, BWV225-230

Zonder angst door het leven

Juichen, wenen en
bezinnen in miniatuur

Johann Christoph Bach (1642-1703)
Motetten

Christoph Graupner (1683-1760)
Ach Gott, wie manches herzeleid,
GWV1142/11
MUZIEK
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ZATERDAG

ZATERDAG

21 JAN 2023

21 JAN 2023

ZONDAG

ZONDAG

22 JAN 2023

16.30 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

11.00 Kamermuziekzaal

tickets € 29

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets € 10

weekendpas Bach Academie Brugge

tickets € 23 / 31 / 38

weekendpas Bach Academie Brugge

22 JAN 2023

weekendpas Bach Academie Brugge

Concerto
Copenhagen
& Jakob Block
Jespersen

ZONDAG

22 JAN 2023

22 JAN 2023

14.30 Kamermuziekzaal
tickets € 25

16.30 Concertzaal

20.00 Concertzaal

weekendpas Bach Academie Brugge

tickets € 29

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

weekendpas Bach Academie Brugge

tickets € 26 / 38 / 50
weekendpas Bach Academie Brugge

WERELDPREMIÈRE
CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Hanneke Allewijn

James Oesi

Bach. Klavierwerken

Hart, mond,
daden, leven

Naar de bronnen van
Bachs inspiratie

Grande dame van de piano
eindelijk in Brugge

Op zoek naar verlossing
in onze tijd

De Cellosuites in
verrassend perspectief

Diehard-fans hebben alles over
voor een optreden van hun idool. Zo
wandelde Bach in 1705 wekenlang
van Arnstadt naar Lübeck om
daar de grote organist Buxtehude
aan het werk te zien. Jakob Bloch
Jespersen verkent de muziek uit
het Hoge Noorden samen met het
fabuleuze Concerto Copenhagen.

Voor zijn leerlingen en zichzelf
schreef Bach aan de lopende band
klavierwerken. Gebundeld in mooie
uitgaves werden de beste stukken
zijn testament. Met Angela Hewitt
horen we een van die pianisten die
op moderne vleugel het mooiste uit
Bachs muziek weet te toveren.

Bach en zijn tijdgenoten wisten het
zeker: elke dag was weer een stap
richting hun beloofde verlossing.
En wij, luisteraars van nu? We
koesteren uiteraard de muziek,
maar hoe passen de ideeën in ons
leven? De Nederlandse voorganger
en pastor Hanneke Allewijn legt
Bachs teksten langs haar moderne
lutherse meetlat.

Concerto Copenhagen: ensemble
Lars Ulrik Mortensen: klavecimbel & leiding
Jakob Bloch Jespersen: bas
—
Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Mein Herz ist bereit

Angela Hewitt: piano
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Das wohltemperirte Clavier II, 5-12,
BWV874-881
Ouverture nach Französischer Art, BWV831

Hanneke Allewijn: lezing

Collegium
Vocale Gent

Punctus contra
Punctum

© Jorre Janssens

Bach op bas

Meines Lebens Kraft

JAN

JAN

© Kim Wendt

© James Katz

Vlaams
Radiokoor &
Julien Libeer

© Michiel Hendryckx

Angela Hewitt

Buxtehude. Een stem
uit het Noorden

© Kim Wendt

ZONDAG

De weerklank van Bach

Lessen in mildheid

Bach is en blijft onweerstaanbaar,
of je hem nu speelt op historische
of moderne instrumenten. De
Zuid-Afrikaanse James Oesi, in
Nederland een ware superster
van de contrabas, ontdekt nieuwe
dieptes in Bachs monumentale
Cellosuites. Kraakverse muziek
van Calliope Tsoupaki vormt een
verrassend trait-d’union.

Bachs muziek is werelderfgoed
en die erfenis kreeg in de loop
der eeuwen allerlei vormen. Het
Vlaams Radiokoor en Julien Libeer
spannen de boog van Mendelssohn
tot Sandström, van net ná de
Thomascantor tot onze tijd dus.
Be-, her- en verwerkingen klinken
naast het verbluffende origineel.

De boodschap van Pasen valt niet
eenvoudig te vatten, zo groot was
Jezus’ offer om de mensheid te
verlossen. Die blijde boodschap
van vertrouwen in een goede
afloop ligt aan de basis van de drie
cantates van dit slotconcert, dat
zelfs een ongelovige het (muzikale)
licht zal doen zien.

James Oesi: contrabas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Selectie uit Cellosuites, BWV1007-1012

Vlaams Radiokoor: vocaal ensemble
Bart Van Reyn: dirigent
Julien Libeer: piano

Collegium Vocale Gent: koor & orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: contratenor
Guy Cutting: tenor
Peter Kooij: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
BWV6
Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV99
Herz und Mund und Tat und Leben, BWV147

Calliope Tsoupaki (1963)
Creatie

Johann Valentin Meder (1649-1719)
Gott hilf mir

—

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludes & fuga’s BWV846, 849, 850, 865
& 867
Komm, Jesu, komm, BWV229
En motetten van Knut Nystedt (19152014), Johannes Brahms (1833-1897), Felix
Mendelssohn (1809-1847) & Sven David
Sandström (1942-2019)

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Mein Herz ist bereit
Matthias Weckmann (1616-1674)
Kommet her zu mir

MUZIEK
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VRIJDAG

ZATERDAG & ZONDAG

20 JAN 2023

VRIJDAG

21 & 22 JAN 2023

27 JAN 2023

09.30-15.45 Forum 6

11.00 Belfort

20.00 Concertzaal

tickets www.davidsfondsacademie.be

Gratis

19.15 Inleiding door Mark Delaere
tickets € 25 / 35 / 44

(€ 80 (met Davidsfonds-lidkaart) /
€ 90 incl. het concert van
Collegium Vocale Gent op 21 jan)

Bach Academie

Antwerp Symphony
Orchestra

Wim Berteloot
Bach op beiaard

Stravinsky & Bartók

Ignace Bossuyt laat
de vonk overslaan

De Dumery-beiaard sluit aan
bij het jaarlijkse Bachfeest

De dood is een centraal thema
in Bachs cantates. Niet zozeer
als schrikwekkend einde, maar
als overgang naar de ultieme
‘verlossing’ uit het leven in
dit aardse tranendal. Ignace
Bossuyt laat zien hoe Bach die
boodschap op meesterlijke wijze
‘vertaalt‘ in muzikale zettingen
van Bijbelfragmenten, koralen en
toegevoegde commentaren.

Wim Berteloot, de avontuurlijke
stadsbeiaardier van Brugge, laat
vanop de 18e-eeuwse beiaard
van het Belfort werk van Bach en
andere componisten van toen en
nu over de stad galmen.

Ignace Bossuyt: docent
—
In samenwerking met
Davidsfonds Academie

Wim Berteloot: beiaard
—
Muziek van Johann Sebastian Bach
(1685-1750) en anderen

© Vincent Callot

‘Een plaatsje
krijgen tussen
Bach en Bartók
in de brochure:
fantastisch! Ik wil
elk seizoen alles
horen van (de)
Bach (Academie),
en tel al af naar zijn
passies net voor
Pasen. Ik bewaar
ook de beste
herinneringen aan
de vele concerten
rond Béla Bartók
tijdens seizoen
12–13, niet in het
minst omdat mijn
man zowat Bartók
ademde. Meer
van dat graag!’

JAN

JAN

© sightways

Luistercursus

Oog in Oog
met de Dood

Volkse inspiratie laat het
orkest barsten van kleur
Ballet was nooit meer hetzelfde nadat Igor
Stravinsky er zijn zinnen op zette. Met zijn extatische
balletmuziek schopte de innovatiehongerige Rus
elke traditionalist tegen de schenen. In Petrouchka
balanceerden de dansers immers niet enkel op de
toppen van hun tenen, maar ook vervaarlijk op het
randje van de tonaliteit. Ook Bartók lapte graag
de muzikale regeltjes aan zijn laars. In zijn Derde
pianoconcerto lijkt hij de draak te steken met de
klassieke conventies. Pianowonder Lukáš Vondráček
doet elke snaar en (elke spaander) van het klavier
daveren, jubelen en zingen.

Antwerp Symphony Orchestra: orkest
Elim Chan: dirigent
Lukáš Vondráček: piano
—
Joey Roukens (1982)
Chase
Igor Stravinsky (1882-1971)
Petrouchka

Marleen Van
Remoortere, bemint
velen maar bovenal
Bach en Bartók
CURSUS

92

EYE-OPENER

MUZIEK

MONUMENTAAL

Béla Bartók (1881-1945)
Pianoconcerto nr.3
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Hugo van der Goes, oude
meesters, nieuwe blikken
De dood van Maria van Hugo van
der Goes is een van de belangrijkste
werken in de wereldbefaamde collectie
Vlaamse primitieven van Musea
Brugge. Na een intensieve restauratie
met verbluffend resultaat staat het
meesterwerk vanaf het najaar van
2022 letterlijk en figuurlijk centraal
in een toptentoonstelling in het SintJanshospitaal. In Oog in Oog met de
Dood staan we stil bij verschillende
tijdloze én actuele onderwerpen,
zoals afscheid nemen, zingeving en
spiritualiteit. We gaan ook in op het
leven en de iconische waarde van
Maria en belichten de virtuositeit van
de meester himself: Hugo van der Goes.

ROLLERCOASTER
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ZONDAG

28 JAN 2023

ZONDAG

29 JAN 2023

19.00-21.00 Sint-Janshospitaal (Démon / Corps secret)

11.00, 14.00 & 16.00 Studio 1

16.00 Opéra de Lille

20.00-22.00 Sint-Janshospitaal (Corps secret / Démon)

tickets € 8 (-26 jaar) / € 15 (volwassenen)

tickets € 57 / 74 inclusief busreis (geen korting)

tickets € 25

Voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar

Aantal plaatsen is beperkt

Allemaal beestjes

Ratas del viejo Mundo

JAN

Een middeleeuws tweeluik
rond muziek als medicijn

Onder iedere vierkante meter aarde vinden we
honderden kriebelbeestjes. Lief, vies, minuscuul en
fascinerend … Insecten! We denken dat we ze kennen.
Toch blijven ze ons verbazen en tot onze verbeelding
spreken. Ook de allereerste filmmakers waren
gefascineerd door de overdonderende grootsheid
van zoveel kleins. Graaf mee naar de roots van de
cinema. Een harpiste en violiste zorgen live voor een
zoemende muzikale en theatrale begeleiding.

Ratas del viejo Mundo:
Olalla Alemán, Soetkin Baptist, Anne Rindahl Karlsen,
Tomàs Maxé: zang
Garance Boizot & Salomé Gasselin: viola da gamba
Floris De Rycker: luit & leiding
—
Polyfonie van Antoine Busnois (ca.1430-1492), Guillaume Dufay
(1397-1474), Jan De Wrede (ca.1430-na 1482), Jacob Obrecht
(1457-1505) & andere (Brugse) componisten
—
In samenwerking met Musea Brugge

Karel Van Ransbeeck: concept, regie & scenografie
Annelies Van Parys: muziek
Jutta Troch: harp & spel
Astrid Bossuyt: viool & spel
Gino Rizzi: insecten
Wim Van de Vyver: decor
Mirko De Beule & Nils Janssens: montage & techniek

AVONTUURLIJK

Debussy. Pelléas et Mélisande

© Frédéric lovino

Een wonderlijk filmconcert
voor de allerkleinsten

Hugo van der Goes´ Dood van de Maagd werd
vervaardigd tussen waanzinnige zenuwaanvallen
in. De kunstenaar voelde zich gedoemd en verloren
en moest met geweld van zelfdoding weerhouden
worden. Vechtend met zijn demonen – waaronder
een onmogelijke liefde – zocht hij in muziek soelaas.
Démon / Corps secret belicht het thema pijn,
verdriet en zelfdoding vanuit Van der Goes´ tijd- en
streekgenoten én neemt meteen ook de Mariaverering
vanuit 15e-eeuwse Brugse partituren onder de loep.
Eén concert, twee sferen.

MUZIEK

Les Siècles

De Spiegel

© Senne Van Loock

Démon / Corps secret
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02 FEB 2023

Onpeilbaar verdriet in Maeterlincks
symbolistische meesterwerk
In Pelléas et Mélisande vond Debussy eindelijk de
evocatieve taal die hij al zo lang aan zijn muziek
had willen koppelen, en de fatale liefdesdriehoek
zou zijn enige voltooide opera blijven. In deze
nieuwe productie van Opéra de Lille onthult Daniel
Jeanneteau iets van het mysterie rond Debussy’s
ongrijpbare werk, samen met François-Xavier Roths
fabuleuze Siècles. Het Concertgebouw neemt je
mee op uitstap naar een donkere droomwereld,
én naar Rijsel.

‘Met mijn klantnummer
104 behoor ik tot de
allereerste bezoekers
én fans van het
Concertgebouw. En ik
blijf een gepassioneerd
ambassadeur: ik breng
heel vaak mensen mee,
en liet ook mijn neefjes
en nichtjes van jongs
af proeven van wat
het Concertgebouw te
bieden heeft. Ook zij
zijn intussen verkocht
voor het leven! Zorg
voor jonge mensen
– via cultuur, maar
ook via educatie –
ligt me dan ook heel
nauw aan het hart.’

FEB

ZATERDAG

Ingrid Libeert, trouwe
Vriend en kersvers Keys-lid

FAMILIES

AVONTUURLIJK

Les Siècles & Choeur de l’Opéra de Lille: koor & orkest
François-Xavier Roth: muzikale leiding
Daniel Jeanneteau: regie & decorontwerp
Julien Behr: tenor, Pelléas
Vannina Santoni: sopraan, Mélisande
Alexandre Duhamel: bariton, Golaud
Marie-Ange Todorovitch: mezzosopraan, Geneviève
Patrick Bolleire: bas, Arkel
Damien Pass: bas, Le médecin
NN: sopraan, Yniold
—
Claude Debussy (1862-1918)
Pelléas et Mélisande

MUZIEKTHEATER

Lees meer over de Vrienden van
het Concertgebouw en over
The Keys op p.152 & 153

BEELDRIJK
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DONDERDAG – ZONDAG

02 FEB – 26 FEB 2023

DO 02 — ZO 26 FEB 2023

Têtes-à-têtes
festivalbeleving

Toonmoment
Young Curators

Intimiteit, ontmoeting en intensiteit zijn de
codewoorden voor dit kamermuziekfestival

Jongeren laten hun creativiteit los
op mensen en hun verhalen

Têtes-à-têtes draait rond intimiteit, intensiteit en
persoonlijk contact. Elk concert start met een kort
gesprek met een muzikant, om de connectie tussen
publiek en artiest tot stand te brengen. En na de
ééndelige concerten is er bovendien nog ruim de tijd
om mee op te stijgen naar onze pop-up loungebar
op de zesde verdieping. Met een prachtig uitzicht
op de historische stad napraten met artiesten of
metgezellen over wat we samen beleefd hebben.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar claimen tijdens
het festival Têtes-à-têtes hun plaats in het
Concertgebouw om stil te staan bij de intense kracht
van de mens en zijn verhalen. Een bootcamp en een
reeks workshops dompelen de bende onder in een
bad van beeld, beweging en muziek. Het sluitstuk van
hun creatieve proces is nu nog niet bekend, maar
het toonmoment maak je alvast mee tijdens het
festival Têtes-à-têtes.

FEB
© Tim Theo Deceuninck

FEB

© Tim Theo Deceuninck

Intro & lounge

Duizend-en-een verhalen
in één nacht

Têtes-à-têtes

In samenwerking met Het Entrepot & Musica Impulscentrum

Intense muzikale ervaringen in de Kamermuziekzaal
Een hele maand lang bannen we overrompelende orkesten of magistrale barokproducties en maken we plaats
voor het kleine gebaar. Goethe sprak bij het strijkkwartet over een ‘gesprek op niveau tussen vier heren van
stand’. Heren van stand hoeven het gelukkig al lang niet meer te zijn, maar de geest van zijn wet is nog steeds van
toepassing: bij kamermuziek zit je mee aan tafel. Het persoonlijke contact met musici en medetoehoorders geeft
de luisterervaring een extra dimensie. Vier thematische lijnen brengen orde aan in 14 veelkleurige concerten: Ton
sur ton, Kwartetten, Songwriters en Pianoverhalen.
concertgebouw.be/tat
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Tussen 16 en 18 jaar en interesse om deel te nemen?
Mail naar educatie@concertgebouw.be
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Kwartetten

THEMA #3

Ton sur ton

De mooiste kamermuziek
door twee topformaties

Songwriters

Pianoverhalen

Recht uit het hart

© Tim Theo Deceuninck

Verrassing zet de toon

Duizend emoties op klavier

FEB

FEB

© Tim Theo Deceuninck

THEMA #4

© Yoshie Kuwayama

THEMA #2

© sightways

THEMA #1

Eeuwenoude en gloednieuwe
stemmingen prikkelen de oren

De oerkracht van het gezongen gedicht

Strijkers staan centraal in dit tweeluik met de
beroemde kwartetten Quatuor Danel en Jerusalem
Quartet. Die laatsten brengen de legendarische
pianiste Elisabeth Leonskaja mee. De verhalen
achter de werken zijn nooit veraf. Heimwee en
liefde, gemis en rouw zijn de leidende motieven
in de werken van Shostakovich en Dvořák, van
Mendelssohn en Weinberg.

C-majeur? Fis-klein? Kinderspel vergeleken
met de harmonische avonturen die je in deze
reeks van vier concerten te wachten staan. Onze
standaardstemming – denk de twaalf witte en
zwarte toetsen op de piano van van do tot do – is
immers slechts een van vele opties. Benieuwd naar
hoe ze doorheen de eeuwen muziek organiseerden
in Armenië, Irak, Japan, Bahrein, Litouwen, Turkije,
Cyprus en … Vlaanderen? Hier vinden nieuwsgierigen
iets voor elke stemming!

Zo expressief en zo intiem als de combinatie zangerbegeleider zijn er eigenlijk maar weinig bezettingen.
Iedereen wint, van de dichters die hun poëzie
krachtiger horen worden tot de gretige luisteraar die
nauwelijks nader tot de ziel van de muziek kan komen.
Tijdens Têtes-à-têtes ontmoeten we vier illustere
duo’s met een absolute klassieker, een programma
vol herontdekkingen én twee gloednieuwe projecten
in opdracht van het Concertgebouw op teksten van
auteurs als Peter Verhelst en Dominique De Groen.

Verhalen over trollen en fjorden, over een
pelgrimstocht in Italië, over heidense volkeren en
over nachtelijke intimiteit. Vier jonge pianisten
hebben genoeg aan 88 toetsen om die muzikale
vertelsels op te roepen. Nu eens getemperd, dan weer
messcherp of explosief: met hun frisse toucher laten
ze als geboren vertellers nieuw licht schijnen op de
mooiste klankenpoëzie.

do 16 feb 2023
Jerusalem Quartet & Elisabeth Leonskaja
Dvořák, Shostakovich & Webern

zo 5 feb 2023
Psallentes
Tonarius

vr 03 feb 2023
Kris Defoort & Veronika Harcsa
Pieces of Peace

do 02 feb 2023
Matthieu Idmtal
Grieg

vr 24 feb 2023
Quatuor Danel
Mendelssohn, Weinberg & Defoort

vr 10 feb 2023
Soolmaan Quintet
Nomaden op de brug

do 09 feb 2023
Thomas Bauer & Jos van Immerseel
Schubert. Winterreise

za 11 feb 2023
Wouter Valvekens
Schumann, Chopin & Szymanowski

zo 19 feb 2023
Imago Mundi
Whirling Waters

zo 12 feb 2023
Lucile Richardot & Anne de Fornel
A Charm of Lullabies

vr 17 feb 2023
Marie François
Chopin & Mendelssohn

za 25 feb 2023
Tsubasa Hori & Indrė Jurgelevičiūtė
Fijnbesnaard

za 18 feb 2023
Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN
Frederik Croene & Dominique De Groen

zo 26 feb 2023
Alexander Declercq
Liszt. Années de pèlerinage

Intieme verhalen voor kleine bezetting

98

Vier jonge pianotalenten maken
van klanken vertellingen
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DONDERDAG

VRIJDAG

02 FEB 2023

ZONDAG

03 FEB 2023

DONDERDAG

05 FEB 2023

VRIJDAG

09 FEB 2023

ZATERDAG

10 FEB 2023

11 FEB 2023

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

15.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

tickets € 20

tickets € 25

tickets € 29

tickets € 29

tickets € 25

tickets € 20

WERELDPREMIÈRE
CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Thomas Bauer
& Jos van
Immerseel

Kris Defoort &
Veronika Harcsa Psallentes

Matthieu Idmtal
Grieg

Pieces of Peace

Soolmaan
Quintet

Schubert. Winterreise

Tonarius

Wouter
Valvekens

Schumann, Chopin
& Szymanowski

Nomaden op de brug

© Frederik Beyens

FEB

© El Korchi

© Jan Landau

FEB

© Yoshie Kuwayama

© Stefaan Temmerman

© WouterVan Vaerenbergh

DE MAKERS

De sfeer van het Noorden
gevat op het klavier

Gloednieuwe liedcyclus
van seizoenscomponist

Middeleeuwse
stemmingswisselingen

Gedroomde liedpartners
in de ultieme liedcyclus

Tristan Driessens reist van
Istanbul naar de Lage Landen

De verhalende kracht
van 88 toetsen

Weinig muziek is zo fantasierijk als
die van Edvard Grieg. De natuur en
de legendes van ‘zijn’ Noorwegen
waren zijn grootste inspiratiebronnen
in de korte kleinoden uit zijn
Lyrische Stücke. Tussenin vermengt
Matthieu Idmtal delen uit Griegs
legendarische Peer Gynt. Een Noorse
muzikale wandeling tussen elfen
en trollen doorheen wouden en
langs heldere meren.

In een sprankelende dans rond
de gedichten van Peter Verhelst,
William Blake, Fernando Pessoa
en Theodore Roethke omarmt Kris
Defoort de menselijke stem in al zijn
facetten. Zijn jarenlange metgezel
Veronika Harcsa ademt de
woorden leven in. Geïmproviseerde
composities en gecomponeerde
improvisaties vermengen zich
in vreugdige, melancholische en
ingetogen muzikale reflecties.

Wat was dat ook weer, een
kerktoonsoort? In Tonarius
laat Psallentes je aan den lijve
ondervinden hoe de middeleeuwers
kleur en sfeer schiepen. De
zangeressen kleden de sferen
bovendien letterlijk aan. Elke ‘toon’
zijn eigen karakter: feestelijk,
passievol of droevig.

Muzikale hartsvrienden Jos van
Immerseel en bariton Thomas
Bauer pakken Schuberts
Winterreise aan. De razend
populaire cyclus op teksten
van Wilhelm Müller spreekt van
een ongelukkige geliefde en
reflecteert tegelijk een vermoeide,
geëmotioneerde componist aan
het eind van zijn leven. Ontroering
en verrukking gegarandeerd.

In Tristan Driessens’ parcours is
de stad Istanbul als rode draad
aanwezig: zijn muziek wortelt in het
oosten, in dialoog met vormen die
dichter staan bij de cultuur van zijn
thuisland, met name jazz, klassiek
en folk. In dit project komen Turkije,
Griekenland en België wonderlijk
dicht bij elkaar.

De fascinatie van Karol
Szymanowski voor de heidense
culturen rond de Middellandse Zee
resulteerde in zijn even decadente
als vitale Masques. Schumann
laafde zich aan E.T.A. Hoffmanns
vertellingen over Johannes Kreisler
voor zijn Kreisleriana. Een avond
die zwalpt tussen virtuositeit en
bedachtzaamheid, vrolijkheid en
sentimentaliteit.

Matthieu Idmtal: piano
—
Edvard Grieg (1843-1907)
Lyrische Stücke (selectie)
Peer Gynt Suite nr.1, opus 46 (selectie)

Veronika Harcsa: stem
Kris Defoort: piano, improvisatie & muziek
Lode Vercampt: cello
Jean-Philippe Poncin: klarinetten
Vincent Debast: geluidstechniek &
electronica
—
Kris Defoort (1959)
Pieces of Peace
—
In samenwerking met KAAP

Psallentes: vocaal ensemble
Hendrik Vanden Abeele: artistiek leider
—
Een selectie van gregoriaanse gezangen

Thomas Bauer: bariton
Jos van Immerseel: pianoforte
—
Franz Schubert (1797-1828)
Winterreise, D911

Soolmaan Quintet:
Tristan Driessens: ud & lavta
Nathan Daems: saxofoon & ney
Christos Barbas: ney, piano & lavta
Annemie Osborne: cello
Levent Yıldırım: percussie
—
Creaties van Tristan Driessens (1982)
—
In samenwerking met KAAP

Wouter Valvekens: piano
—
Karol Szymanowski (1882-1937)
Masques, opus 34
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Frédéric Chopin (1810-1849)
Barcarolle, opus 60
Robert Schumann (1810-1856)
Kreisleriana, opus 16
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ZONDAG

DONDERDAG

12 FEB 2023

16 FEB 2023

ZATERDAG

17 FEB 2023

ZONDAG

18 FEB 2023

VRIJDAG

19 FEB 2023

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

15.00 Kamermuziekzaal

20.00 Kamermuziekzaal

tickets € 29

tickets € 32

tickets € 20

tickets € 25

tickets € 25

tickets € 29

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Frederik Croene &
Dominique De Groen

Chopin & Mendelssohn

© Marleen Nelen / Tiny Geeroms

Quatuor Danel

Imago Mundi

Mendelssohn,
Weinberg & Defoort

Whirling Waters

DE MAKERS

FEB

© Simone Basile

Liederen van Boulanger,
Clarke, Britten, Fauré
en tijdgenoten

WERELDPREMIÈRE

Counterforces,
Amos, Lore &
IKRAAAN

Marie François

Dvořák, Shostakovich
& Webern

WERELDPREMIÈRE

© Marco Borggreve

Jerusalem
Quartet &
Elisabeth
Leonskaja

© Juan Carlos Villarroel

A Charm of Lullabies

Legendarische pianiste in
Shostakovich’ Pianokwintet

Romantisch repertoire
laat het klavier zingen

Betoverende stemmen
bezweren het noodlot

Droevig gestemd van oost
naar west en terug

De troostende schoonheid
van muziek

Nadia Boulanger, een ware
titaan van de 20e eeuw, vormde
als componist en docent vele
generaties musici. De onaardse
stem van Lucile Richardot sleept
je mee naar haar tijd én haar
trekpleisters: Londen, New York en
vooral Parijs, waar tal van vrouwen
schoonheid schiepen.

Elk verhaal gaat over liefde.
Webern schreef het romantische
Langsamer Satz voor zijn
verloofde. Dvořáks weemoedige
‘Amerikaanse’ strijkkwartet
componeerde hij als eerbetoon aan
zijn adoptieland en uit heimwee
naar zijn Tsjechië. Ook in het
Pianokwintet van Shostakovich
voel je die sterke liefde voor
het vaderland.

Zijn woordeloze miniaturen
schilderde Mendelssohn als
kleurrijke tableaux vivants. Even
veel verbeelding en elegante
virtuositeit horen we in Chopins
nachtelijke sfeerstukken, die
uitblinken in intieme vertelkracht.
Een kolfje naar de hand(en) van
jong talent Marie François. Zij legt
elke nuance bloot en maakt de
eindeloosheid van de duistere uren
voelbaar in haar spel.

Zijn er andere wegen uit onze duistere
tijd van ongelijkheid, polarisatie en
klimaatpessimisme dan wanhoop,
apathie of een utopisch geloof in
technologie? Drie jonge zangeressen
bewandelen een alternatief pad en
confronteren gezongen bezweringen
en tovenarijen van vrouwelijke
archetypes met teksten van dichteres
Dominique De Groen, en met het
pianospel van Frederik Croene.

In deze gloednieuwe productie van
succes-snarenduo Sofie Vanden
Eynde en Saad Mahmood Jawad
vloeit de muziek oneindig. Tranen
voeden meren en rivieren worden
oceanen van verhalen. Hoe de
geografische realiteit muziek kan
beïnvloeden, van het wonderlijke
Tweestromenland en Iran via
Armenië tot bij ons.

Mendelssohns Zesde strijkkwartet,
een hommage aan zijn betreurde
zus, is verzadigd van melancholie.
Even verontwaardigd over de dood
is Weinbergs Zestiende strijkkwartet.
En de jeremiade gaat verder in
Defoorts Strijkkwartet, met een
slaaplied opgedragen aan de
kinderen van de Irakese oorlog.

Lucile Richardot: mezzosopraan
Anne de Fornel: piano
—
Liederen van Benjamin Britten (1913-1976),
Gabriel Fauré (1845-1924), Nadia Boulanger
(1887-1979), Liza Lehmann (1862-1918),
Rebecca Clarke (1886-1979) & tijdgenoten

Jerusalem Quartet:
Alexander Pavlovsky & Sergei Bresler: viool
Ori Kam: altviool
Kyril Zlotnikov: cello
Elisabeth Leonskaja: piano
—
Anton Webern (1883-1945)
Langsamer Satz

Marie François: piano
—
Frédéric Chopin (1810-1849)
Nocturnes (selectie)

Frederik Croene: piano
NN: Hammond-orgel, sampler
Amos (Amina Osamnu), Lore Binon &
IKRAAAN: zang
Dominique De Groen: tekst
Karl Van Welden: scenografie
—
Frederik Croene (1973)
Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN
(in opdracht van Concertgebouw Brugge)

Sofie Vanden Eynde: luit & teorbe
Saad Mahmood Jawad: ud &
arrangementen
—
Arabische traditionele en Europese
renaissancemuziek, met nieuw werk van
Vladimir Gorlinsky (1984) & Aftab Darvishi
(1987)

Danel Kwartet:
Marc Danel & Gilles Millet: viool
Vlad Bogdanas: altviool
Yovan Markovitch: cello
—
Kris Defoort (1959)
Strijkkwartet nr.1

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Lieder ohne Worte (selectie)

Antonín Dvořák (1841-1904)
Strijkkwartet nr.12 in F, opus 96
‘Amerikaans’

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Strijkkwartet nr.6 in f, opus 80
Mieczysław Weinberg (1919-1996)
Strijkkwartet nr.16 in as, opus 130

Dmitry Shostakovich (1906-1975)
Pianokwintet in g, opus 57
MUZIEK

102

24 FEB 2023

15.00 Kamermuziekzaal

Lucile Richardot
& Anne de Fornel

FEB

VRIJDAG

INTIEM
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ZATERDAG

25 FEB 2023

ZONDAG

MAANDAG

26 FEB 2023

WOENSDAG – VRIJDAG

30 JAN 2023

ZONDAG

01 – 31 MRT 2023

05 MRT 2023

20.00 Kamermuziekzaal

15.00 Kamermuziekzaal

10.00-12.30 & 14.00-16.30 Hof van

20.00 Concertzaal

tickets € 25

tickets € 20

Watervliet

19.15 Inleiding

tickets www.amarant.be

tickets € 28 / 45 / 61
abo Orkestrale kracht

Tsubasa
Hori & Indrė
Jurgelevičiūtė

Alexander
Declercq

Fijnbesnaard

Liszt. Années de
pèlerinage

Tonarius

Black History Month

Een web van verhalen
uit Japan en Litouwen

Monumentaal
muzikaal reisrelaas

De acht middeleeuwse
toonaarden

De Brugse poot van Black History Month

Zowel Tsubasa Hori als Indrė
Jurgelevičiūtė zijn niet meer
weg te denken van de Vlaamse
podia. En toch hoor je de Japanse
en de Litouwse zelden zoals
vanavond, in een gezamenlijk
verhaal, elk vertrekkend vanuit
hun eigen traditie, op de snaren
van hun thuisland.

Tijdens zijn romantische vlucht
naar Italië met zijn gehuwde
minnares, schreef Franz Liszt zijn
tweede boek van de Années de
pèlerinage. Michelangelo, Rafaël,
Dante en Petrarca kruipen in het
hoofd van de jonge pianovirtuoos
en inspireren hem voor zijn
auditieve pelgrimstocht waarin
hij met het grootste gemak
subtiele naast monumentale
klankwatervallen plaatst.

Vandaag kennen we in de klassieke
muziek maar twee soorten
toonaarden: ‘groot’ en ‘klein’, terwijl
ze er in de middeleeuwen maar
liefst acht verschillende gebruikten,
elk met hun eigen karakter. Met
Hendrik Vanden Abeele ontdek
je de fascinerende wisselende
stemmingen in de muziek – en ga
je zelf zingen!

Een nieuwe Belgische traditie sinds enkele jaren is
de Black History Month in maart, waarbij tal van
artistieke en reflectieve projecten de veerkracht van
de zwarte gemeenschap vroeger en nu vieren. Het
Concertgebouw is een partner en presenteert dit
seizoen een tweetal projecten die met Black History
Month Belgium ontwikkeld worden, waaronder een
tentoonstelling met familiefoto’s en de bijhorende
verhalen van de zwarte gemeenschap in Brugge.

‘Gisteren duurde mijn concert maar een uur en een
kwart. Doorgaans klinken er slechts vier stukken
en dan: Addio!’ De Mozarts vonden het Salzburger
hofleven maar saai, zeker zoon Wolfgang Amadé.
Moe van missen en motetten spijbelde hij met
baanbrekende symfonieën en briljante concerti,
terwijl zijn oudere collega Michael Haydn graag de
gaten opvulde. Beide componisten zijn vanavond
verenigd onder de bezielende leiding van Kristian
Bezuidenhout, die zal dirigeren vanaf het klavier.

Tsubasa Hori: zang, percussie, koto &
shamisen
Indrė Jurgelevičiūtė: zang & kanklės
—
Liederen en improvisaties uit de Japanse
en Litouwse tradities

Alexander Declercq: piano
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto nach italienischem Gusto,
BWV971

Hendrik Vanden Abeele: docent
—
In samenwerking met Amarant

In samenwerking met Black History Month

Kammerorchester Basel: orkest
Kristian Bezuidenhout: muzikale leiding & Hammerflügel
Alina Ibragimova: viool
—
Michael Haydn (1737-1806)
Symfonie nr.34 in Es

Fototentoonstelling

Haydn & Mozart

FEB

MRT

© Marco Borggreve

Luistercursus

Kammerorchester Basel

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonate in d, K213

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Pianoconcerto nr.4 in D, KV218
Symfonie nr.29 in A, KV201

Franz Liszt (1811-1886)
Années de pèlerinage, boek 2

MUZIEK
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Bezuidenhout terug in Brugge als
maestro aan het klavecimbel

CURSUS

EYE-OPENER
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VRIJDAG

ZATERDAG

10 MRT 2023

WO 08 – ZA 11 MRT 2023

11 MRT 2023

EXACTE DATUM TE BEPALEN

MRT 2023

20.00 Theaterzaal Biekorf

20.00 Concertzaal scène

Concertgebouw

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door Maarten Beirens

Meer info op concertgebouw.be vanaf november 2022

tickets € 12

tickets € 32
actie -35 jaar=-35%

Asko|Schönberg
& Colin Currie

Het Echo-ritueel

Verrassende choreografie op
hardcore dance beats

Een onstopbare stroom van
beelden en muziek

Seizoensdenker ontwerpt
ritueel van verbinding

DISQUIET onderzoekt verstoring en dystopie als
inherente elementen van hardcoretechno-subgenres
zoals gabber, hardstyle, jungle en drum-’n-bass.
Typisch voor hardcoretechno zijn de intensieve
bas en drum, de snelle beat (minimaal 160 bpm) en
een verstoring van de flow. DISQUIET focust op die
sonische uitbarstingen, pauzes en verstoringen en
onderzoekt hoe die een lichaam kunnen stimuleren.
Hardcore dansen wordt voorgesteld als een mogelijke
breuk met structuur en een zoektocht naar een
elders dat onrustig is.

Meesterminimalist Steve Reich sloeg de handen in
elkaar met een andere legende: beeldend kunstenaar
Gerhard Richter. Samen met filmmaker Corinna
Belz brachten ze de pixels van Richters Patterns in
harmonie met Reichs ritmes en pulsen in een bijna
wiskundig nauwkeurige match. Meesterpercussionist
Colin Currie steelt de show in wat gegarandeerd
een bijzondere belevenis wordt. Verwacht je aan
een desoriënterend en hypnotiserend spektakel,
waarin beeld en muziek versmelten in een
alomvattende ervaring.

Neske Beks verheugt zich erop in Brugge een ritueel
te mogen ontwerpen waarin ze zowel witte en Zwarte
mensen een bedding wil bieden om met elkaar in
dialoog te gaan. Thema is het Belgische collectieve
koloniale verleden dat ons zowel in kracht
als in trauma verbindt. Ze wil mede dankzij een
ingrijpend samenzijn met Nyira Hens, Dalilla
Hermans, Sophie Withaeckx en Shamisa Debroey
tijdens haar Echo-boekvoorstelling in 2021 zeer
bewust kiezen om Afrika en in het bijzonder Rwanda
hierin de hoofdrol te geven.

Lisa Vereertbrugghen: concept, choreografie & performance
Michael Langeder: geluidsontwerp
Vera Martins: lichtontwerp
Madison Bycroft: artistiek advies
Ian Gyselinck & Simon van Parys: constructie set
—
In samenwerking met Concertgebouw Brugge & KAAP

Asko|Schönberg: ensemble
Colin Currie: percussie
Gerhard Richter: beelden
Corinna Belz: film
Theun Mosk: podiumbeeld
—
Bryce Dessner (1976)
Tromp Miniature

Neske Beks: samenstelling verbindingsavond

DISQUIET

Lisa Vereertbrugghen

Reich/Richter

Verbindingsavond

MRT

MRT

© Maud Samaha

© Marco Borggreve

DE MAKERS

Bits
of Dance

Het festival
van de vernieuwing
Met Bits of Dance laten de partners van Dans
in Brugge – KAAP, Cultuurcentrum Brugge en
Concertgebouw Brugge – niet alleen dans zien, ze
nodigen choreografen en dansers uit het Vlaamse
veld ook uit om hun kennis te delen tijdens de
makersdag. Uiteraard valt er ook heel wat innovatief
nieuw werk te ontdekken. Van Lisa Vereertbrugghen
bijvoorbeeld, Maker van het Concertgebouw en
van Dans in Brugge. Zij ademt dans en heeft een
bijzondere voorliefde voor hardcore dance beats,
die erg tastbaar wordt in haar laatste voorstelling
DISQUIET en in haar technomeditaties.

Steve Reich (1936)
Four Organs
Reich/Richter

DANS IN BRUGGE
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VRIJDAG

ZATERDAG

17 MRT 2023

18 MRT 2023

DONDERDAG

ZATERDAG

23 MRT 2023

25 MRT 2023

20.00 Concertzaal

20.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

19.15 Inleiding door Maarten Beirens

19.15 Inleiding door Jan Christiaens

19.15 Inleiding door De Zendelingen

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets € 25 / 35 / 44

tickets € 32

tickets € 29

tickets € 23 / 31 / 38

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

abo Bruisende barok

BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Belgian National
Orchestra

Quatuor Ebène

Bach, Bartók & Dubugnon

ECCE / Claire Croizé &
Theater Bremen

Prijzenwinnend klimaatstatement
met nieuwe visuals

Meesterlijk samenspel
door publiekslieveling

Schoonheid en verlangen in
een verdoemde wereld

Ontroering en stilte ontmoeten elkaar in Kris Defoorts
eerste orkestwerk. Oneindige Arabische gezangen
met onmetelijke variaties vormden de inspiratie voor
Human Voices Only. Stemmen die nooit stoppen en
in luidruchtigheid en intimiteit de rebellie van de
menselijke stem vertolken. Even bedwelmend is de
oceanische muziek van John Luther Adams. Drie
kwartier lang dompelt hij je onder in een gigantische
golf van klank. Minder turbulent gaat het eraan toe
in Beethovens Vioolconcerto. Bij Josef Špaček is
de indrukwekkende weidsheid van de partituur in
de beste handen.

Wie herinnert zich niet de indrukwekkende
Beethoven-integrale met Quatuor Ebène? In volle
coronacrisis vulden ze het Concertgebouw zes
avonden lang met onaardse schoonheid. Met
hun feilloos gevoel voor oriëntatie gidsen ze de
luisteraar door het lijnenspel van Bachs muziek,
in arrangementen van Mozart en Dubugnon. In
Bartóks laatste strijkkwartet klinkt de hartenpijn
van een eenzame kunstenaar. Muziek die sporen in
je ziel kerft!

Voor Fabula slaat de Brusselse choreografe Claire
Croizé de handen in elkaar met de Belgische
gitaarband Zwerm en acht dansers van Theater
Bremen. Samen schrijven ze een liefdesbrief aan het
leven en de natuur, en gaan ze de strijd aan met de
angst en wanhoop over de staat van de wereld. Dans,
licht en muziek komen samen in een meerstemmige
voorstelling die flirt met stijlfiguren uit rock en opera.
Zwerm brengt samen met de veelzijdige drummer
Karen Willems Great expectations, livemuziek
die schommelt tussen Captain Beefheart en
Richard Wagner.

Voeten, knieën, handen, zijde, borst, hart en gezicht:
in Membra Jesu nostri houdt Dieterich Buxtehude
in zeven cantates halt bij zeven lichaamsdelen van
de lijdende Jezus. Het schitterende, meditatieve
passiestuk toont Buxtehude en de vroege barok van
hun allermooiste, intiemste kant: rauwe sonoriteiten
naast hemels geluk. Hemels belooft ook de uitvoering
van Ensemble Correspondances, synoniem
met subtiliteit, met een hoofdrol voor de immer
wonderlijke mezzo Lucile Richardot.

Belgian National Orchestra: orkest
Joshua Weilerstein: dirigent
Josef Špaček: viool
Lillevan: visuals
—
Kris Defoort (1959)
Human Voices Only

Quatuor Ebène:
Pierre Colombet & Gabriel Le Magadure: viool
Marie Chilemme: altviool
Raphaël Merlin: cello
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Vijf fuga’s uit Das wohltemperirte Klavier (arr. W.A. Mozart)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Vioolconcerto in D, opus 61

Richard Dubugnon (1968)
Secular Suite

Claire Croizé: choreografie
Theater Bremen: creatie & dans
Etienne Guilloteau & Gregor Runge: dramaturgie
Anne-Catherine Kunz: kostuumontwerp
Karen Willems: drums
Zwerm: ensemble
—
Zwerm & Karen Willems
Great expectations

Ensemble Correspondances: ensemble
Sébastien Daucé: leiding
Lucile Richardot: mezzosopraan
—
Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Membra Jesu nostri, BuxWV75
Mit Fried und Freud, Klag-Lied, BuxWV76
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BuxWV41
—
In samenwerking met MA Festival

John Luther Adams (1953)
Become Ocean (met een nieuwe visuele creatie van Lillevan in
opdracht van Concertgebouw Brugge & Klarafestival)

Béla Bartók (1881-1945)
Strijkkwartet nr.6, SZ114

Buxtehude. Membra Jesu nostri

MRT

MRT

© Igor Studio

© Julien Mignot

© Radovan Subin

Defoort, Beethoven &
Luther Adams

Ensemble
Correspondances

Fabula
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ZONDAG

ZATERDAG & ZONDAG

26 MRT 2023

01 & 02 APR 2023

14.00, 15.00 & 16.00 Concertgebouw & extra muros

10.30, 14.00 & 16.00 Concertgebouw

tickets € 25 / € 7 (jongerenactie 7x7)

tickets € 6,5 (-26 jaar) / € 12 (volwassenen)
Voor kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Johann Sebastian Bach

Muzieklabyrint

Nadar Ensemble

Zonzo Compagnie

Navigeren tussen live en virtueel
in en rond het Concertgebouw

APR

MRT

© Karlina Maruszak

Stefan Prins. Der Wanderer 2.0

Aankomen mag: een speeltuin
vol klanken en geluiden

‘Walking, ideally, is a state in which the mind, the
body and the world are aligned, as though they were
three characters finally in conversation together,
three notes suddenly making a chord’. In de nieuwe
multimediavoorstelling Der Wanderer 2.0, houdt
Stefan Prins bovenstaande woorden van schrijfster
Rebecca Solnit kritisch tegen het licht. Hoe verhouden
we ons vandaag tot die externe wereld, waar steeds
meer virtuele lagen overheen gelegd worden? Ga
mee op pad en breng je smartphone en koptelefoon
mee voor een belevenis die het midden houdt tussen
concert, theater, installatie … en wandeling.

Muzieklabyrint is een parcours vol verrassende
en spannende klankinstallaties. Een gids neemt
je mee op een ontdekkingstocht doorheen het
Concertgebouw voor een actief, muzikaal avontuur.
Zet je schrap en maak kennis met kwetterende
mechanische vogeltjes en pratende gongs, vlieg
Icarus achterna met je eigen avatar of spring op een
muzikale trampoline. Niks is onmogelijk!

Nadar Ensemble: ensemble
Henrik Oppermann/Schallgeber: augmented reality
—
Stefan Prins (1979)
Der Wanderer 2.0

De selectie klankkunstwerken wordt vanaf november
bekendgemaakt op www.concertgebouw.be

MATTHEUS—
PASSIE
DO 30 MRT —
ZA 08 APR 2023
In samenwerking met

topstukweken.be
#topstukweken
MUZIEK
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•

wellicht de langste, grootste
en meest uitgevoerde zetting
van Jezus’ lijdensverhaal, die
Bach de bijnaam ‘de vijfde
evangelist’ opleverde

•

alle stijlen en kleuren van Bachs
tijd komen samen, van verhalend
recitatief en operateske aria’s
tot traditionele koralen en
inventieve koordelen, met een
indrukwekkend ensemble

•

een steevaste topscorer in
Klara’s Top 100: de altaria
‘Erbarme dich’ met een tot
tranen roerende vioolsolo

•

Mendelssohns uitvoering in
een massale bezetting in 1829
was het startschot voor Bachs
rehabilitatie bij het grote publiek
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DONDERDAG

VRIJDAG

30 MRT 2023

07 APR 2023

20.00 Concertzaal

14.00-16.30 Kamermuziekzaal

19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

tickets www.davidsfondsacademie.be

tickets € 28 / 45 / 61

(€ 70 (met Davidsfonds-lidkaart) / € 76 incl. het concert van

‘Huisartiest en droomorkest
vinden elkaar in Bachs
rijkste werk’

VRIJDAG & ZATERDAG

07 & 08 APR 2023
19.00 Concertzaal
18.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
tickets € 28 / 45 / 61
abo Topstuk (07.04)

Vox Luminis & Freiburger Barockorchester op vr 07 apr)
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Luistercursus

Wie Bach zegt, zegt al decennia lang Philippe
Herreweghe en zijn onovertroffen Collegium Vocale
Gent. De meester keert terug naar Brugge met de
Johannespassie op de lessenaar. Het werk koppelt
poëzie aan het bijbelse passieverhaal; de muziek
laveert tussen verhalende recitatieven en koren,
lyrische en contemplatieve aria’s en devote koralen.
Ook wie het zonder Bachs protestantse geloof moet
stellen, zal tot zichzelf komen bij deze muziek, die
reflecteert over de grote thema’s van leven en dood.

Over sommige topstukken raken we simpelweg
niet uitverteld. Bachs Mattheuspassie blijft voor
kippenvel zorgen en zal dat ongetwijfeld opnieuw
doen op Goede Vrijdag 2023. August De Groote
belicht het werk vanuit elke mogelijke invalshoek
en legt samen met jou het mysterie van Bachs
aantrekkingskracht bloot.

Collegium Vocale Gent: koor & orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Dorothee Mields: sopraan
Alex Potter: contratenor
Guy Cutting: tenor
Peter Kooij: bas
Reinoud Van Mechelen: evangelist, tenor
Krešimir Stražanac: Christus, bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Johannespassie, BWV245

August De Groote: docent
—
In samenwerking met Davidsfonds Academie
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Bach. Johannespassie

De Mattheuspassie
ontrafeld
my n

APR

Collegium Vocale Gent

Duik in Bachs populairste meesterwerk

d Sa

Jezus’ laatste uren in een ijkpunt
van barok erfgoed

Vox Luminis
& Freiburger
Barockorchester
Bach. Mattheuspassie

In Bachs monumentale Mattheuspassie
versmelten traditie en vernieuwing tot een
ontzagwekkende constructie, die bovendien tot
de meest ontroerende muziek behoort die ooit
werd geschreven. Het werk meandert tussen
bespiegelende en dramatische recitatieven,
lyrische aria’s en devote koralen, en verheft het
eeuwenoude lijdensverhaal tot een universele
boodschap van lijden en vertroosting in woorden
die ons nog altijd kunnen raken. Zelfs Nietzsche
toonde zich onder de indruk: ‘Wie het christendom
volledig verleerd is, hoort het hier als een
heilsboodschap,’ schreef hij in 1902 nadat hij Bach
‘goddelijk’ had verklaard. Huisartiest Vox Luminis
verenigt voor Bachs dubbelkorige topstuk de
stemmen met een van Europa’s legendarische
barokorkesten, voor de gelegenheid aangevoerd
door hun leiders van het eerste uur Petra Müllejans
en Gottfried von der Goltz. Twee fabuleuze zangers
in de ‘hoofdrollen’ maken het plaatje compleet.

Vox Luminis: vocaal ensemble
Freiburger Barockorchester: orkest
Lionel Meunier: bas & muzikale leiding
Flagey Academy Treble Choir o.l.v. Helen Cassano: kinderkoor
Raphael Höhn: Evangelist
Zsuzsi Tóth & Gwendoline Blondeel: sopraan
Alexander Chance & William Shelton: alt
Florian Sievers & Raffaele Giordani: tenor
Sebastian Myrus & Felix Schwandtke: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Mattheuspassie, BWV244
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WOENSDAG – ZATERDAG

12 – 15 APR 2023

WOENSDAG

19.00 & 21.00 (wo, do & vr) Concertzaal scène
tickets € 25

19 APRIL 2023

abo Start-to-classic (14.04, 21.00)

20.00 Concertzaal

15.00 & 17.00 (za) Concertzaal scène: familievoorstelling

tickets € 25

tickets € 9,5 (-26 jaar) / € 18 (volwassenen)
Voor kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Brussels Philharmonic

Cinemaximiliaan

CLUB Surround

Filmconcert

© Liza François

CLUB Surround
voor families

Klanken zoeven vanuit alle richtingen
doorheen de ruimte en schieten rakelings
langs je oren. Op zaterdag 15 april laat
Brussels Philharmonic ook kinderen vanaf
6 jaar het orkest van binnenuit ontdekken.

Brussels Philharmonic: orkest
Joana Carneiro: dirigent
Vincent Verelst: presentatie
—
Met muziek van onder anderen Maurice Ravel (1875-1937), Max
Bruch (1838-1920) & John Adams (1947)

MUZIEK
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KIPPENVEL

‘Deze unieke belevenis
wordt een blijvende
herinnering die haast
onmogelijk in woorden
te vatten is. Je luistert
en kijkt, … en dan
plots … sluit je je ogen
en wórd je de muziek.
Ik denk niet dat ik
ooit dichterbij de kern
van de muziek kwam
zoals de componist
die bedoelde toen
hij of zij de noten
neerschreef. Magisch!’

APR

APR

Neem plaats middenin het orkest en laat de muziek
je lijf overnemen. Verkies je een bedje van strijkers,
heb je liever het geweld van het koper of wil je je
hele lijf voelen meetrillen met de pauken? Brussels
Philharmonic blaast je omver in de krachtige Bolero
van Ravel of hypnotiseert je met het energetische
Shaker Loops van John Adams. CLUB Surround
nodigt uit tot volstrekt unieke belevenissen, op de
lip van de klankproductie, in het zog van de trilling,
kortom in de muziek.

© Jan Dhartet

Beleef klassiek vanuit
het hart van het orkest

Een sociale mix van makers brengt muziek
en stille film samen in een nieuwe creatie
Na het eerste succesvolle filmconcert Egged On
by Music tijdens December Dance 19 lanceert
Cinemaximiliaan een ambitieus nieuw project.
Samen met componisten Simon Ho en Hannibal Saad
plukken muzikanten uit de vier windrichtingen uit de
meest uiteenlopende stijlen voor een soundtrack bij
negen stille films. Negen regisseurs van zeer diverse
achtergronden en culturen blikten hun verfrissende
kijk op het thema eenzaamheid in na een sociaalartistiek proces, met de participatie van velen.

Simon Ho, Hannibal Saad & anderen: compositie
—
In samenwerking met MOOOV

Myriam Goethals, regionaal
medewerker ledenvoordelen
Gezinsbond
MUZIEK

BEELDRIJK
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ZATERDAG & ZONDAG

ZATERDAG

22 & 23 APR 2023

ZA 22 — VR 28 APR 2023

22 APR 2023

15.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

14.15 Inleiding door Rebecca Diependaele

19.15 Inleiding door Klaas Coulembier

tickets € 25

tickets € 29

WERELDPREMIÈRE

WERELDPREMIÈRE

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Figurine

Between Two Lights

Lieselot De Wilde

Muziektheater Transparant

APR

APR

© Kurt Van der Elst

DE MAKERS

Muziektheater van en over sterke vrouwen

All Arias

Muziektheaterbiënnale 2023
Met All Arias start een nieuwe traditie, een tweejaarlijks festival voor muziektheater uit binnen- en buitenland.
Culturele partners uit Brugge, Gent en Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een meeslepend en gevarieerd
programma. In deze eerste festivaleditie staan literaire klassiekers en grote verhalen uit verschillende continenten
centraal. Ze vertellen over uitbuiting en ongelijkheid en bezingen tegelijk een universele zoektocht naar vrijheid en
rechtvaardigheid. Naast een waaier aan muziektheaterproducties van onder meer componisten Bushra El-Turk,
Huang Ruo en Lieselot De Wilde, is er een stadsproject door inwoners van de drie steden. De eerste editie van All
Arias dompelt het publiek onder in een caleidoscoop van eigentijdse creaties, gevoed door oosterse en westerse
muzikale tradities. Stap mee in de veelkleurige verhalen van All Arias!
In samenwerking met Opera Ballet Vlaanderen, DE SINGEL, Muziektheater Transparant & LOD muziektheater
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Mystieke teksten lichten op
in nieuwe muziek

In Figurine plaatst Lieselot De Wilde het muzikale
moraalspel Ordo Virtutum van mystica Hildegard
Von Bingen als blauwdruk tegenover haar muzikale
zelfportret. Aan de hand daarvan spint ze een
verhaal over verliezen, zoeken en vinden. De vraag
van de Joods-Duitse schilder Charlotte Salomon
‘Leven? Of theater?’ inspireert tot een schets
waarin je tegelijk het portret van een vrouw, een
zelfportret, een portret van een kunstenaar en van
een mens kan zien.

Geïnspireerd door het eeuwenoude Bardo Thodol
of het Tibetaanse Dodenboek, neemt Huang Ruo’s
eigentijdse compositie ons mee op de reis van de
limbus: de afstand en tijd tussen het licht van het
vorige leven en dat van de volgende wedergeboorte.
Deze ervaring, beschreven als ‘alleen zijn op een plaats
waar men niet terug kan en ook niet weet wat er zal
komen’, beleven we op verschillende momenten in ons
leven. Nederlands Kamerkoor en HERMESensemble
begeleiden ons op het spirituele pad tussen twee
werelden in een regie van Karmina Šilec.

Lieselot De Wilde: concept, compositie, zang & performance
Brecht Beuselinck: sound design, geluidstechniek & performance
Berlinde Deman & Séraphine Stragier: muziekuitvoering
(opname)
Sasha Milavic Davies: choreografie
Mirella Weingarten: decorontwerp
Katherina Lindekens: muziekdramaturgie
Veerle Vervoort: productieleiding

Huang Ruo: muziek, concept & libretto
Karmina Šilec: concept & regie
Nederlands Kamerkoor: koor
HERMESensemble: ensemble
Peter Dijkstra: dirigent
Tobias Kokkelmans: dramaturgie
—
Huang Ruo (1976)
Between Two Lights

MUZIEK

SPIRITUEEL

MUZIEK

SPIRITUEEL

117

VRIJDAG

VRIJDAG

28 APR 2023

WOENSDAG

28 APR 2023

26 APR 2023

19.00 Kamermuziekzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Gratis met een ticket voor Woman at Point Zero

19.00 Gesprek met Bushra El-Turk door Klaas Coulembier

19.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 29

tickets € 25 / 35 / 44 / € 7 (jongerenactie 7x7)

BELGISCHE PREMIÈRE

actie -35 jaar=-35%

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW

Bushra El-Turk

Woman at Point Zero

Centrale artiest All Arias
praat over haar creaties

Triptych

Peeping Tom

Ontdek de zevende compositie in de Angel
Series, geïnspireerd door Luc Tuymans

Opera als een krachtige stem voor
een nieuwe golf van feminisme

‘Welkom op het kleine theater tussen mijn oren’, lezen
we op de site van de Londense componiste Bushra
El-Turk. Haar muziek is doordrongen van theatrale
gebaren, rituelen en intrigerende kleurcombinaties.
In haar transculturele projecten gaan westerse en
oosterse muziektradities naadloos in elkaar over en
worden de grenzen tussen traditionele speeltechnieken,
improvisatie en hedendaagse klanken opgeheven. De
centrale artiest van All Arias schreef bovendien Vane,
het zevende en allerlaatste werk voor de Angel Series
van het Concertgebouw. Vergezel ons en Luc Tuymans‘
engel voor Bushra El-Turks creatie!

De nieuwe opera Woman at Point Zero is gebaseerd
op de gelijknamige klassieker van de Egyptische
schrijver en feminist Nawal El Saadawi uit 1975.
Daarin beschrijft ze haar ontmoeting met Firdaus,
die in de dodencel in Caïro zit en de nacht voor
haar executie terugkijkt op haar leven. Van dit
universele verhaal over uitbuiting, opoffering en de
zoektocht naar vrijheid maken componist Bushra
El-Turk, regisseur Laila Soliman, schrijver Stacy
Hardy en filmmaker Aida El-Kashef een pakkende
multimediale productie.

Bushra El-Turk: lezing
Ensemble ZAR:
Hyelim Kim: taegum
Miloš Milivojević: accordeon
Faraz Eshghi Sahraei: kamancha
Klaas Coulembier: gesprek
—
Bushra El-Turk (1982)
Vane (Creatie voor de Angel Series, wereldpremière in opdracht
van Concertgebouw Brugge)

Laila Soliman: regie
Stacy Hardy: libretto
Bissane Al Charif & Julia König: scenografie & video design
Kanako Abe: dirigent
Dima Orsho & Carla Nahadi Babelegoto: zang
Ensemble ZAR (taegum, accordeon, blokfluiten, kromhoorn,
fujara, duduk, kaval, shō, kamancha, cello): ensemble
—
Bushra El-Turk (1982)
Woman at Point Zero
Naar de gelijknamige roman van Nawal El Saadawi
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© Louis Clément daCosta

‘Als nieuwe collega van
het communicatieteam
van het Concertgebouw
kijk ik ernaar uit om
met onze sponsors en
partners structurele
samenwerkingen uit
te bouwen, om elkaar
te versterken en om
Brugge nog meer als
cultuurstad op de
kaart te zetten. Als
dansliefhebber kijk ik uit
naar December Dance,
Rosas en Peeping Tom:
heerlijk om te zien hoe
de dansers met hun
lichaam, elegantie
en kracht een zaal
weten te raken.’

APR

APR

© Julia König

© sightways

LOD muziektheater

Meesterlijk dansdrieluik
met filmische allures
Triptych toont een donkere wereld waaruit de
personages onmogelijk kunnen ontsnappen. De
enige uitweg uit dit labyrint is de virtuoze danstaal
waarvoor het gezelschap bekend staat. Verwacht
je aan acrobatie, suspense en zwarte humor. In dit
debuut op ons grote podium is het surrealisme van
Peeping Tom spectaculair! Triptych: The missing door,
The lost room and The hidden floor bundelt drie korte
stukken die Peeping Tom tussen 2013 en 2017 maakte
met Nederlands Dans Theater.

Gabriela Carrizo & Franck Chartier: concept & regie
Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos,
Alejandro Moya, Fanny Sage & Eliana Stragapede & Wan-Lun Yu:
dans
Raphaelle Latini, Ismael Colombani, Annalena Fröhlich & LouisClément Da Costa: geluidsontwerp & arrangementen
Tom Visser: lichtontwerp
Gabriela Carrizo & Justine Bougerol: decorontwerp
—
In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge

Tuline Wentein, kersverse
accountmanager sponsorships in
het Concertgebouw en dansfan
DANS IN BRUGGE
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DONDERDAG

04 MEI 2023
20.00 Kamermuziekzaal
19.15 Inleiding
tickets € 25

MEI

Katharine Dain &
Sam Armstrong

Messiaen. Poèmes pour Mi

TURANGALÎLASYMFONIE
DO 04 MEI —
VR 05 MEI 2023
In samenwerking met

topstukweken.be
#topstukweken
120

•

Messiaen schreef zijn
Turangalîla voor een
honderdkoppig orkest, tien
slagwerkers, piano en de vroegelektronische ondes Martenot

•

‘Turanga’ is volgens
Messiaen Sanskriet voor ‘de
snelheid van het paard’, ‘lîla’
verwijst naar levenskracht,
beweging, ritme en creatie

•

Messiaen schreef de opera
Saint François d’Assise bijna
40 jaar na de Turangalîlasymfonie, en toch is de muzikale
taal in deze beide grootschalige
werken zeer vergelijkbaar

•

de pianopartij is uiterst
virtuoos en werd geschreven
voor Messiaens tweede
vrouw Yvonne Loriod, haar
zus Jeanne Loriod bespeelde
bij tal van uitvoeringen en
opnames de ondes Martenot

Twee generaties beleven samen
het kantelen van de tijd

Tijdscapsule Turangalîla

MEI

Lockdownproject wordt hartenkreet

©

©
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Olivier Messiaen

Het ritme van leven

Een lege agenda, maar een hoofd vol dromen: de
Amerikaanse sopraan Katharine Dain maakte
mid-pandemie van de nood een deugd en creëerde
het prikkelende programma Regards sur l’infini.
Centraal staan Messiaens Poèmes pour Mi, een
liefdesbetuiging aan Claire Delbos, zijn eerste vrouw,
omringd door muziek van onder meer Delbos zelf en
Kaija Saariaho. Dains en Armstrongs opname werd
het afgelopen jaar nog bekroond met een Edison
voor het beste debuut.

‘Maak het werk dat je wil, in een zelfgekozen stijl,
met een duur die je wil, de instrumentatie die je wil,
en ik leg je geen enkele deadline op.’ Deze opdracht
kreeg Messiaen van de Russische dirigent Sergej
Koussevitsky. Resultaat was de Turangalîla-symfonie,
een werk larger than life. Alsof Messiaen zijn begrip
van het leven probeerde te vatten in muziek.
Zeven duo’s van grootouder en kleinkind (tussen 8 en
14 jaar) met diverse roots krijgen diezelfde opdracht.
Zij laten zich inspireren door het werk van Messiaen.
Hoe blikken zij terug en vooruit?

Katharine Dain: sopraan
Sam Armstrong: piano
—
Olivier Messiaen (1908-1992)
Poèmes pour Mi
3 mélodies

In samenwerking met Musica Impulscentrum

En liederen van Claire Delbos (1906-1959), Kaija Saariaho (1952),
Claude Debussy (1862-1918) & Henri Dutilleux (1916-2013)
Interesse om deel te nemen aan
dit bijzondere participatieproject?
Mail dan naar info@musica.be

MUZIEK
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‘De liefde inspireerde
Messiaen voor zijn
publieksfavoriet’

05 MEI 2023
14.30-16.30 Kamermuziekzaal
tickets www.davidsfondsacademie.be (€ 58 (met Davidsfondslidkaart) / € 64 incl. het concert van Brussels Philharmonic op

VRIJDAG

05 MEI 2023
20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Mark Delaere
tickets € 25 / 35 / 44
abo Topstuk

vr 05 mei)

Olivier Messiaen brengt in zijn Turangalîla-symfonie
een rijk palet aan invloeden samen: de mythe van
Tristan en Isolde en de bijbehorende verwijzingen
naar Wagner, ritmische elementen uit de Indiase
muziek, de onwereldse elektronische klanken van
de ondes Martenot, Aziatisch gekleurde percussie
en massieve orkestrale middelen. Maarten
Beirens neemt je mee doorheen dit wervelende
en imposante orkestwerk, dat door Messiaen met
enige zin voor understatement als ‘een liefdeslied’
werd omschreven.

Maarten Beirens: docent
—
In samenwerking met Davidsfonds Academie

elli

c in

Brussels Philharmonic
& Kazushi Ono

aT
ras

Luistercursus

uc

MEI

Messiaens liefdeslied

‘Elk jaar weer sta
ik versteld van
het eclectische
maar vooral heel
hoogstaande
programma van het
Concertgebouw.
Voor mij kan het niet
groot(s) genoeg zijn:
de grote werken van
grote componisten,
liefst in zo groot
mogelijke bezetting.
Hoe meer volk op het
podium, hoe meer
energie, en hoe meer
ik kan observeren.’

©L

Maak kennis met Messiaen en zijn
muzikale taal

MEI

© sightways

HET
TOPSTUK

Messiaen. Turangalîla

‘De Turangalîla-symfonie is een liefdeslied,
een hymne aan een bovenmenselijke,
overrompelende, verblindende en grenzeloze
vreugde. De liefde is fataal, onweerstaanbaar,
allesoverstijgend …’, zo schrijft Olivier
Messiaen. Zijn tiendelige Turangalîla-symfonie
maakt samen met Harawi en Cinq rechants
deel uit van een Tristan-trilogie uit de jaren
1945-49. In deze drie composities staat de
eeuwige liefde, gesymboliseerd door het
verhaal van Tristan en Isolde, centraal.
Messiaen trekt alle registers open met een
omvangrijk orkest, een fundamentele, haast
solistische pianopartij en de integratie van
de ondes Martenot, een van de vroegste
elektronische instrumenten met een exotische
en etherische klank. Messiaens ode aan de
allesverzengende liefde is een imposant
geschenk aan het symfonische repertoire.

Brussels Philharmonic: orkest
Kazushi Ono: dirigent
Jan Michiels: piano
Cynthia Millar: ondes Martenot
—
Olivier Messiaen (1908-1992)
Turangalîla-symfonie

Philippe Annaert, houdt van het
stille spel van theater in een orkest
CURSUS
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EYE-OPENER
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WOENSDAG

VRIJDAG

10 MEI 2023

12 MEI 2023

20.00 Concertzaal

20.00 Kamermuziekzaal

19.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 25

VR 19 — ZO 21 MEI 2023

tickets € 25 / 35 / 44 / € 7 (jongerenactie 7x7)

FUTUR PROCHE

Kris Defoort Trio & guests

Opera Ballet Vlaanderen /
Jan Martens

MEI

MEI

© Stefaan Temmerman

Inner Pleasure

Seizoenscomponist laat je
delen in zijn spelplezier

In FUTUR PROCHE bouwt de Belgische
topchoreograaf Jan Martens met vijftien dansers
van Opera Ballet Vlaanderen, twee kinderen en
klaveciniste Goska Isphording aan een voorstelling
over de nakende toekomst. Na twee eerdere
succesproducties vindt Martens opnieuw inspiratie
in verrassend, hedendaags repertoire voor het
eeuwenoude klavecimbel. Met deze muzikale
brug tussen toen en nu zoekt hij naar lichtende
alternatieven voor alomtegenwoordige, duistere
toekomstbeelden.

De thema’s van de werken van Kris Defoort worden
geboren aan de piano. Zij zijn het geraamte; het
Kris Defoort Trio – met bassist Nic Thys en drummer
Lander Gyselinck – zorgt voor pezen, vet en huid.
Het lichaam groeit en vormt zich verder tijdens
concerten. Balancerend tussen improvisatie,
compositie en ‘instant orchestration’ vinden ze keer
op keer die magische energie. Kortom drie muzikale
poëten die het publiek laten meeduiken in een
oceaan vol oneindige kleuren en geluiden.

Jan Martens: choreografie
Goska Isphording: klavecimbel
Joris van Oosterwijk: scenografie
Elke Verachtert: licht- & kostuumontwerp
—
Met muziek van Dan Locklair (1949), Erkki Salmenhaara (19412002), Pēteris Vasks (1946), Anna S. Þorvaldsdóttir (1977), Janco
Verduin (1972), Graciane Finzi (1945), Aleksandra Gryka (1977) &
Goska Isphording (1973)

Kris Defoort: piano
Nic Thys: elektrische bas
Lander Gyselinck: drums
NN: gastmuzikanten
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Budapest Festival

Iván Fischer toont zich in al zijn facetten

Jan Martens passeert een dag eerder solo in het
Cultuurcentrum Brugge met de voorstelling Elisabeth gets
her way. Schaf je combiticket aan op dansinbrugge.be

DANS IN BRUGGE

© Alex Vanhee

Groot ensemble danst richting de toekomst

MUZIEK

KIPPENVEL

FESTIVALPAS

€ 40 / 55 / 66 (-26 jaar)
€ 80 / 110 / 132

Founding father Iván Fischer dirigeerde zijn Budapest Festival Orchestra in geen tijd naar de top tien van de beste
orkesten ter wereld. Hoewel deze Hongaarse musici van alle markten thuis zijn, verdienden ze toch vooral hun
sporen in het laatromantische en vroegmoderne repertoire. Telkens weer verrast de formatie uit Boedapest door
haar stilistische oprechtheid. ‘Er zijn weinig orkesten die met zo veel plezier musiceren als het Budapest Festival
Orchestra. En er is geen enkele dirigent die ernst & geestigheid, kennis & fantasie, techniek & vrijheid, traditie &
vernieuwing zo verenigt als Iván Fischer‘, aldus Knack.

125

VRIJDAG

ZATERDAG

19 MEI 2023

ZONDAG

20 MEI 2023

ZONDAG

21 MEI 2023

21 MEI 2023

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

11.00 Kamermuziekzaal

15.00 Kamermuziekzaal

19.15 Inleiding door Jan Christiaens

19.15 Inleiding door Mark Delaere

tickets € 8 (-26 jaar) / € 15 (volwassenen)

14.15 Inleiding door Jan Christiaens

tickets € 33 / 54 / 72

tickets € 33 / 54 / 72

Voor kinderen met autismespectrumstoornissen &

tickets € 29

abo Orkestrale kracht

Budapest Festivalpas

hun (groot)ouders

Budapest Festivalpas

Budapest Festivalpas

Inschrijven via participatie@concertgebouw.be

Budapest Festival
Orchestra

© Alan Ovaska

MEI

Fischer als veelzijdige verhalenverteller

Kamermuziek

© Autista Gyerekeknek

Mahler 9

© Alex Vanhee

Bach, Brahms & Ligeti

Concert voor kinderen met
autismespectrumstoornis

Musici van het Budapest
Festival Orchestra

Afscheid en dood in een monument
van het romantische repertoire

MEI

Budapest Festival
Orchestra

Musici van het Budapest
Festival Orchestra

Fischer neemt jou en je familie mee
in de wereld van de muziek

Fischers favoriete werken
voor kleine bezetting

Niets is wat het lijkt. Bachs Vierde ouverture is geen
ouverture maar een suite. De Derde symfonie van
Brahms doet aan Schumann denken, en aan de Rijn.
Ligeti baseerde zijn Mysteries of the Macabre op een
toneelstuk van de Franstalige Vlaming Michel De
Ghelderode. Een avond vol intrige en plotwendingen?
Daar weet Iván Fischer wel raad mee. Met zijn
dirigeerstokje tovert hij dit alles om tot een sterk
verhaal met een happy end.

Dat de symfonieën van Gustav Mahler gesneden koek
zijn voor de muzikanten van het Budapest Festival
Orchestra, bewezen ze in Brugge al meermaals, en
met overweldigend succes. Maestro Iván Fischer
leidt zijn virtuoze orkest ditmaal door Mahlers laatste
voltooide symfonie. Zijn Negende is niet alleen een
getormenteerd en aangrijpend afscheid van het
leven, maar tegelijkertijd een ode aan de schoonheid
ervan. Ernst en raffinement wisselen af met humor en
ongepolijste verbondenheid met de natuur.

Sterdirigent Iván Fischer en de zijnen willen iedereen
aan de klassiek: kinderen, jongeren, ouders en
ouderen. En daarvoor trekken ze niet alleen naar
gerenommeerde concertzalen, maar ook naar
minder evidente plekken zoals zorginstellingen,
synagoges, scholen … Zo ontwikkelen ze een
concertreeks specifiek op maat van kinderen met
een autismespectrumstoornis. Met enkele spannende
stukken laten de muzikanten zien wat voor
bijzonders de instrumenten kunnen en hoe plezierig
samen musiceren is.

Dat de muzikanten van het wereldvermaarde
Budapest Festival Orchestra van alle markten thuis
zijn, bewijzen ze met tal van verrassende formats.
Zo zijn er de concerten waarbij het publiek het
programma bepaalt, voorstellingen voor kinderen
met autisme en muziekmarathons. Speciaal voor dit
concert diepte maestro Iván Fischer enkele parels
uit het kamermuziekrepertoire op. Zijn muzikanten
laten die met alle plezier schitteren in de intieme
Kamermuziekzaal. En zelf geeft hij er op zijn eigen
oprechte manier de nodige tekst en uitleg bij.

Budapest Festival Orchestra: orkest
Iván Fischer: dirigent
Anna-Lena Elbert: sopraan
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ouverture nr.4 in D, BWV1069

Budapest Festival Orchestra: orkest
Iván Fischer: dirigent
—
Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie nr.9 in D

Musici van het Budapest Festival Orchestra: ensemble
Iván Fischer: moderator

Musici van het Budapest Festival Orchestra: ensemble
Iván Fischer: moderator
—
Het programma wordt later bekendgemaakt via
concertgebouw.be

György Ligeti (1923-2006)
Mysteries of the Macabre
Johannes Brahms (1833-1897)
Symfonie nr.3 in F, opus 90
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DINSDAG

VRIJDAG

23 MEI 2023

26 MEI 2023

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

19.15 Inleiding door Jan Christiaens

19.15 Inleiding door Maarten Beirens

tickets € 26 / 38 / 50

tickets € 29

actie -35 jaar=-35%

Adriaan Willaert

CREATIEOPDRACHT CONCERTGEBOUW
BELGISCHE PREMIÈRE

Bochumer Symphoniker

BL!NDMAN [sax] &
[drums]

Cultcomponist David Lang vertaalt
Beethovens Fidelio naar vandaag

Roadtrip doorheen het repertoire
van Reich, Riley & Glass

De Amerikaanse Bang on a Can-componist David
Lang heeft een bijzondere fascinatie voor Fidelio.
Op de fundamenten van Beethovens enige opera
– voor kamerorkest, groot mannenkoor en vier
solisten – bouwt hij een gloednieuw muzikaal drama.
De geportretteerde wantoestanden zijn actueel
en tegelijk van alle tijden. Het orkest is acteur en
ooggetuige in de kroniek van een kwaadaardige
overheid en de val van een politieke tiran.

Met Icons keert BL!NDMAN terug naar de beginjaren
van het ensemble: de muziek van de Amerikaanse
minimalisten. De repetitieve structuren, de meticuleuze
muzikale processen én niet te vergeten de zinderende
intensiteit hadden een grote invloed op het ensemble.
BL!NDMAN benadert de in snel-tempo uitdijende en
ineenkrimpende patronen van Glass, de psychedelische
tape-delay canons van Riley en de intrinsiek
contrapuntische complexiteit van Reich zoals het hoort:
met ongeziene intensiteit en totale overgave.

Bochumer Symphoniker: orkest
Vlaams Radiokoor: koor
Steven Sloane: dirigent
Claron McFadden: sopraan
Alan Oke: tenor
Jarrett Ott: bariton
Davóne Tines: bas
Elkhanah Pulitzer: regie
Matt Saunders: decor
Floriaan Ganzevoort: lichtontwerp
Maline Casta: kostuumontwerp
Adam Larsen: beeld & projectie
David Lang: libretto & muziek
—
David Lang (1957)
Prisoner of the State

Eric Sleichim: muzikale leiding & e-gitaar
BL!NDMAN [sax]: Pieter Pellens, Hendrik Pellens, Piet Rebel &
Sebastiaan Cooman
BL!NDMAN [drums]: Yves Goemaere, Hannes Nieuwlaet, Ward
Deketelaere & Gideon Van Canneyt
Fabian Cooman: piano
—
Steve Reich (1936)
New York Counterpoint
Six Marimbas
2x5

Icons – The American minimalists

MEI

JUN

Prisoner of the State

MUZIEK
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Philip Glass (1937)
Music in Contrary Motion
Terry Riley (1935)
The Tuning Path
MUZIEK

ROLLERCOASTER

MUSICA
NOVA
VR 02 JUN —
ZA 03 JUN 2023

•

Willaerts bundel Musica
Nova uit 1559 was een ware
bestseller en werd in heel
Europa enthousiast besproken,
geciteerd en uitgevoerd

•

Musica Nova omvat motetten
en madrigalen op teksten
van vooral Petrarca; beide
genres een schoolvoorbeeld
van expressieve polyfonie

•

de componist met waarschijnlijk
Rumbeekse roots studeerde

In samenwerking met

topstukweken.be
#topstukweken

rechten in Parijs en raakte
daar vervolgens in het zog
van Josquin-leerling Jean
Mouton in de muziek verzeild
•

in Italië schopte Willaert
het tot kapelmeester
van de Venetiaanse San
Marco-basiliek, waar hij
experimenteerde met
dubbelkorigheid en de basis
legde voor de barokmuziek van
Monteverdi en de Gabrieli’s
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ZATERDAG

02 JUN 2023

‘Een Vlaming
in Venetië’

20.00 Concertzaal
19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele
tickets € 23 / 31 / 38

03 JUN 2023
20.00 Sint-Gilliskerk
19.15 Inleiding door Hendrik Vanden Abeele
tickets € 23 / 31 / 38
abo Topstuk

Kristof Lataire,
oprichter Kapittel en
expert religieus erfgoed

cke

Ba

De
on

m
Da
©

Klinkende echo's van de vader
van de renaissance

Huelgas Ensemble
Il canzoniere di Petrarca

De poëzie van Francesco Petrarca (1304-1374) heeft
componisten eeuwenlang geïnspireerd. Paul Van
Nevel laat horen hoe de sonnetten van de grote
humanist door componisten in de 16e eeuw werden
gelezen. Opvallende afwezige in dit programma is
Adriaan Willaert – diens Petrarca-rijke Musica Nova
is morgen het topstuk bij ensemble Dionysos Now! –
maar verder passeren alle sterren: Lassus, De Wert,
Marenzio, maar ook Tudino, Vicentino en zelfs enkele
nieuwe composities van onder meer Willem Ceuleers.

Huelgas Ensemble: vocaal ensemble
Paul Van Nevel: dirigent
—
Poëzie van Francesco Petrarca op muziek van Roland de
Lassus (1532-1594), Giaches De Wert (1535-1596), Luca Marenzio
(ca.1553-1599) en anderen

MUZIEK
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JUN

‘Componist en
kapelmeester
Adriaan Willaert
mag je zonder twijfel
toevoegen aan de
lijst met Vlaamse
meesters uit de
renaissance! Dionysos
Now! brengt hun
polyfone klanken
naar de ziel van de
plekken waar ze hun
oorsprong vinden.’
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Dionysos Now!

Willaert. Musica Nova
In Dionysos Now! reiken twee native sons
elkaar over vijf eeuwen heen de hand. Tenor
Tore Tom Denys zet met zijn vocale ensemble
de spotlight op mede-Rumbekenaar Adriaan
Willaert, een van die renaissance-Vlamingen
die de muziekgeschiedenis een cruciale nieuwe
wending gaven. We kunnen Willaerts pad
volgen van toen hij amper 15 jaar oud als zanger
opdook bij de d’Estes in Ferrara, halt houdend
in Rome, Hongarije en misschien zelfs Krakau,
tot hij uiteindelijk in Venetië belandde. Daar
moest hij de Dogestad als maestro di cappella
de glans geven van een ‘nieuw Rome’, en zo
geschiedde! Messer Adriano’s muziek zinderde
dankzij zijn vele beroemde studenten nog
generaties na. Willaerts bestseller – en dus ons
onmiskenbare topstuk! – werd Musica Nova uit
1559, een verzameling van serieuze motetten
en expressieve madrigalen, de laatste bijna
allemaal op teksten van Petrarca. Het zijn stuk
voor stuk stijlvoorbeelden, waaruit Dionysos
Now! een overtuigend portret samenstelde van
de grootste ‘Italiaanse’ componist van zijn tijd.

Dionysos Now!: vocaal ensemble
Tore Tom Denys: tenor & leiding
—
Adriaan Willaert (ca.1490-1562)
Musica Nova (selectie)

MUZIEK
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ZONDAG

ZONDAG

04 JUN 2023

ZA 04 JUN 2023

ZONDAG

04 JUN 2023

04 JUN 2023

11.00 & 14.00 Start in de Inkomhal

Studio 1

14.00 Kamermuziekzaal

tickets € 10 (volwassenen) / € 5,5 (-26 jaar)

Gratis met een ticket voor

tickets € 25

Voor iedereen vanaf 10 jaar

Deep Listening Day II

dagpas Deep Listening Day II

De Zwerm

Daan
Vandewalle &
Ralph van Raat

Zinderspin

Aifoon

Stravinsky, Ligeti
& Rzewski

Aifoon

KLANK—
EXPERIMENTEN
OP TWEE
PIANO’S

JE EIGEN
SURROUND—
ERVARING

JUN

JUN

© Donika Rudi

© Isaac Ponseele

STAP MEE IN
ALLEDAAGS
GELUID

Deep Listening Day II
Met onder meer Aifoon, Ula Sickle,
Ralph Van Raat & Daan Vandewalle

DAGPAS

132

Laat je omarmen door geluid

Met De Zwerm, een draagbaar
surround systeem met twintig
draagbare luidsprekers, trek je er
tijdens een begeleide wandeling
op uit in de Brugse binnenstad.
Je wordt één met het geluid en
interfereert met de bestaande
stadsgeluiden. Tussendoor
experimenteer je zelf met
luidsprekers op Foyer parterre.

De installatie Zinderspin activeert
het ruimtelijk luisteren en prikkelt
niet alleen je oren, maar ook je
verbeelding. Zinderspin bestaat
uit een uit de kluiten gewassen
mobile die je zelf in beweging kan
zetten, zo laat je acht speakers
rond je hoofd cirkelen. Zachtjes
wiegend of snel tollend als een
derwisj, jij bent de choreograaf van
deze geluidendans.

Horen we kletterende regen,
schijnbare chaos of repetitieve
machines? Is het muziek die
stilstaat of rusteloos doorraast?
De composities klinken bij
momenten kinderlijk eenvoudig,
maar drijven pianist én piano
tot het uiterste. Twee pianisten
leggen de bijna banale en
alledaagse inspiratiebronnen
voor deze bedwelmende
onconventionele muziek bloot.

Stijn Dickel / aifoon vzw: concept
Tim De Paepe & Kasper Jordaens: software
Jeroen Vandesande & Johan
Vandermaelen: hardware / design

Aifoon vzw: concept & geluid

Ralph van Raat & Daan Vandewalle: piano
—
Igor Stravinsky (1882-1971)
Concerto per due pianoforti soli
György Ligeti (1923-2006)
3 Pieces for 2 pianos

€ 40

Componist John Cage heeft diepe sporen nagelaten in de kunst van de laatste vijftig jaar. Zijn onafgebroken
bevraging van conventies bracht radicale concepten voort. Hij zag de wereld als een rijke bron van klanken die
kunnen worden geïntegreerd in een muzikale compositie. Aifoon gaat nog een stap verder en gebruikt geluid als
een louter sculpturaal gegeven. Met Zinderspin reizen we in field recordings van oost naar west, en met hun Zwerm
3.0 creëert het publiek zelf fysieke en ruimtelijke geluidsomgevingen. Ook pianisten Daan Vandewalle en Ralph
van Raat zoeken naar alledaagse invloeden in avontuurlijke pianoliteratuur. En alle regels overboord in Holding
Present, waarin choreografe Ula Sickle en ensemble Ictus collectief op zoek gaan naar een nieuwe grammatica.

De muzikaliteit van
het alledaagse

Luisterwandeling

Frederic Rzewski (1938-2021)
Winnsboro Cotton Mill Blues uit Four North
American Ballads

KLANKKUNST

AVONTUURLIJK

BEELDENDE KUNST

AVONTUURLIJK
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ZONDAG

ZONDAG

04 JUN 2023

ZATERDAG

04 JUN 2023

WOENSDAG & DONDERDAG

10 JUN 2023

21 & 22 JUN 2023

17.00 Kamermuziekzaal

19.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

tickets € 10

18.15 Inleiding door De Zendelingen

tickets € 25 / 35 / 44

19.15 Inleiding door De Zendelingen

dagpas Deep Listening Day II

tickets € 25

actie -35 jaar=-35%

tickets € 25 / 35 / 44

dagpas Deep Listening Day II

COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

BELGISCHE PREMIÈRE
COPRODUCTIE CONCERTGEBOUW

Holding Present

Madagascar Stories

Ula Sickle & Ictus

Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker

De kring van Clara
NIEUWE
INSTRUMENTEN
VOEDEN DANS

JUN

JUN

© Maike Helbing

VIRTUOZE
VERHALEN—
VERTELLER

Creatie 2023

© Johan Jacobs

Talike Gellé

Anima Eterna Brugge
& Midori Seiler

Hoe individuen door muziek en
beweging tot een groep versmelten

Op zoek naar het savoir-faire
van Schumanns tijd

Dancing queen goes pop

Madagascar kent een rijke traditie waarbij muziek op
elk moment van het leven een speciale, vaak rituele
rol heeft. Dit is de wereld van zangeres, slagwerker,
componist en verteller Talike Gellé. Ze introduceert
graag de polyfone muziek van haar thuisland met
invloeden van Zuidoost-Azië tot Amerika.

Wanneer lichamen samen ademen, samen bewegen,
samen marcheren of protesteren, kan er een
poëtische of zelfs erotische kracht ontstaan, die
tot collectieve actie leidt. Die ervaring wil Sickle in
Holding Present laten zien. Doorheen een weefsel
van bestaande en nieuw geschreven composities
bouwt een groep van acht performers, musici en
dansers, langzaam en bewust op naar het moment
waarop individuen een kritieke massa worden.
Dankzij een aantal bestaande en speciaal ontworpen
instrumenten mondt de finale uit in een puur moment
van samen zijn.

Als we vandaag luisteren naar plaatopnames
gemaakt door leerlingen van romantische
componisten geloven we onze oren niet. Zwevende
tempo’s, fladderende ritmes, vloeiende intonatie …?
Samen met Anima Eterna en onderzoeker Kai Köpp
put violiste Midori Seiler graag inspiratie uit dat
klinkende erfgoed. Clara Wieck-Schumann is een
ideale testcase: met muziek die ze zelf schreef,
werken die ze in première speelde en stukken die aan
haar werden opgedragen. Haar vriendschap met
vioolvirtuoos Joseph Joachim loopt als een vurige
draad doorheen het programma.

Voor deze nieuwe creatie verlegt Anne Teresa De
Keersmaeker de focus van haar verkenning van
de relatie tussen muziek en dans opnieuw naar
de popmuziek. Met haar eenvoudige vorm, sterke
melodieën en catchy lyrics weet pop elke dag veel
mensen te raken. Pop brengt ons in beweging en
creëert verbinding. Zowel door het plezier dat zingen
en dansen teweegbrengt, als door de alledaagse, maar
tegelijkertijd bijna universele, menselijke ervaringen die
erin worden verwoord. Deze creatie zet niet alleen aan
tot dans, maar toont ook de noodzaak van verhalen en
muziek waarin we ons kunnen herkennen.

Talike Gellé: lecture-performance
—
In samenwerking met ICTM – International Council for Traditional
Music

Ula Sickle: concept & choreografie
Tom Pauwels (Ictus): concept & muzikale leiding
Amanda Barrio Charmelo, Tom Pauwels, Michael Schmid &
Ula Sickle: performance
Maika Garnica & Gert Artsen: concept & bouw instrumenten
Ofer Smilansky: lichtontwerp
—
Met muziek van Alvin Lucier (1931-2021), Pauline Oliveros
(1932-2016), Aart Strootman (1987), Stellan Veloce & Didem
Coskunseven (1985)

Anima Eterna Brugge: orkest
Midori Seiler: dirigent
Laura Fernández Granero: piano
Kai Köpp: co-artistiek leider
Olav Grondelaers: presentatie
—
Clara Wieck-Schumann (1819-1896)
Allegro moderato uit Klaviertrio, opus 17

Anne Teresa De Keersmaeker: choreografie
Rosas: dans
Jan Versweyveld: decor- & lichtontwerp

Tradities van een uniek eiland

Robert Schumann (1810-1856)
Pianoconcerto, opus 54
En muziek van Franz Schubert (1797-1828), Joseph Joachim
(1831-1907) & Bernhard Scholz (1835-1916)

MUZIEK
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EYE-OPENER

DANS IN BRUGGE

INTIEM

MUZIEK

TIJDLOOS

DANS IN BRUGGE

ROLLERCOASTER
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PODIUMKUNSTENFESTIVAL

Open Call voor
amateur—
pianisten
Play Here

Het Reiefestival in Brugge is een
nieuw meerdaags kunstenfestival dat
erfgoed verbindt met hedendaagse
podiumkunsten.
Het festival vindt elke drie jaar plaats
in openluchtlocaties op en rond de
reien en focust op nieuwe creatie.
Het overkoepelende thema voor
2023 is ‘geloof’.

© sightways

JUN

Een nieuw Concertgebouw-seizoen, dat zijn meer dan
100 concerten, dansvoorstellingen, lezingen …
Hoe kies je daar de voorstelling uit die past bij jou?
Ga jij voor kippenvel, vochtige ogen, gloeiende oren en een warm hart?
Wil jij meegesleurd worden op een intense trip? Kies je voor tijdloos of stemmig?
Of ben je net op zoek naar avontuur of iets heel nieuws? Wij helpen je graag om de
perfecte voorstelling(en) voor jou te kiezen op concertgebouw.be/ontdekken

DANS

Grijp je kans en
schitter op het
Concertgebouwpodium
Je droomt er al lang van om op het
Concertgebouwpodium je favoriete
pianosonates te brengen? Piano is
je lust en je leven? Dan hebben we
goed nieuws voor jou. Tijdens de
zomervakantie is ons Concertgebouw
Circuit open van woensdag tot en met
zondag. Uiteraard doen de bezoekers
ook onze Concertzaal aan. Het
uitgelezen moment om jezelf voor dat
publiek in de spotlights te plaatsen. Jij,
gracieus achter onze Steinway.

VIND DE
VOORSTELLING
DIE BIJ JE PAST!

MUZIEK

CURSUS

18–20
AUG ‘23

MONUMENTAAL
ROLLERCOASTER

LEZING

BEELDENDE
KUNST

KLANKKUNST

INTIEM
EYE-OPENER
STEMMIG

FAMILIES

SPIRITUEEL
KIPPENVEL

AVONTUURLIJK
TIJDLOOS

BEELDRIJK

WWW.REIEFESTIVAL.BE
Interesse? Stuur voor juni 2023 je gegevens en
motivatie door naar info@concertgebouw.be

Laat je gidsen en beleef een waaier aan emoties
met muziek, dans en zoveel meer.
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Productielijst
VR 16 SEP 2022

VR 09 DEC 2022

Frederik Croene & Karl Van Welden

THIS IS NOT « an act of love & resistance »

Solastalgia

Aina Alegre / Studio fictif

Met dank aan Concertgebouw Brugge & Cortizona Records

productie & spreiding: STUDIO FICTIF / Claire Nollez
internationale spreiding: Vicenç Mayans PALOSANTO
coproductie: December Dance (Cultuurcentrum &
Concertgebouw Brugge), Mercat de les Flors (Barcelona) –
associated artist 2022 & 2023; Grec Festival, Atelier de
Paris CDCN; La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Scène
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq/Le Manège,
scène nationale de Maubeuge, La Place de la Danse CDCN
Toulouse Occitanie, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne
& Théâtre et cinéma de Choisy-le-Roi Scène conventionnée

ZO 02 OKT 2022

HUSH. Henry’s dream machine

ER ZIT EEN
VLEUGJE CONCERT
IN ONZE KOFFIE

Zonzo Compagnie
productie: Zonzo Compagnie
coproductie: Les Festivals de Wallonie, Opéra de Lille,
Concertgebouw Brugge & Het Laatste Bedrijf met de
steun van La Maison qui Chante, Vlaanderen, het cultureel
samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Québec en het
Creative Europe programma van de Europese Unie
Deze productie kwam tot stand met de steun
van de Tax Shelter maatregel van de Belgische
Federale Overheid en Gallop Tax Shelter.
ZA 08 OKT 2022

The Tallis Scholars
Brumel & Lang
coproductie: Concertgebouw Brugge, Cal
Performances (Berkeley), Carnegie Hall Corporation
(New York City), Hopkins Center (Baltimore),
John F. Kennedy Center for the Performing Arts
(Washington DC), Stanford Live & Virginia Tech
(Blacksburg)
ZO 09 OKT 2022

Hans Beckers
La Floresta (deel 1)
productie: ChampdAction
coproductie: Concertgebouw Brugge & Klarafestival
WO 19 OKT 2022

roundABOUT
Zonzo Compagnie & ChampdAction
productie: Zonzo Compagnie & ChampdAction
coproductie: Handelsbeurs Concertzaal
(Gent), KAAP & DE SINGEL (Antwerpen)
WO 09 NOV 2022

Eklekto
Ryoji Ikeda. Music for Percussion I & II
coproductie Music for Percussion I: Eklekto
Geneva Percussion Center, Ryoji Ikeda
Studio & La Bâtie Festival de Genève
coproductie Music for Percussion II: Festival
Musica & Ryoji Ikeda Studio
Eklekto wordt ondersteund door de stad Genève
met de steun van Fondation Nestlé pour l’Art, Ernst Goehner
Stiftung, Fondation Leenaards & Fonds mécénats SIG
ZA 19 NOV 2022

Brussels Philharmonic
Metropolis
coproductie: Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge
& Ars Musica

ZA 10 DEC 2022

any attempt will end in crushed
bodies and shattered bones
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble
productie: GRIP
in samenwerking met Dance On Ensemble Internationale
spreiding: A Propic / Line
Rousseau en Marion Gauvent
coproductie: DE SINGEL (Antwerpen), Theater Freiburg
(Baden-Württemberg), Sadler’s Wells (Londen), Julidans
(Amsterdam), Festival d’Avignon (Avignon), Le Gymnase
CDCN Roubaix Hauts-de-France, Norrlandsoperan (Umeå),
La Bâtie - Festival de Genève & l’ADC - Association pour la
Danse Contemporaine Genève, tanzhaus nrw (Düsseldorf),
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénéés, La Danse en
grande forme (CNDC – Angers, Malandain Ballet Biarritz,
La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - La
Rochelle, CCN de Caen en Normandie, L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, Atelier de
Paris / CDCN, Collectif Fair-e / CCN
de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase | CDCN Roubaix
| Hauts-de-France, POLE-SUD CDCN / Strasbourg en
La Place de La Danse - CDCN Toulouse Occitanie) &
Perpodium (Antwerpen)
met de steun van de Grote Post (Oostende), Charleroi
Danse, CCNO - Centre Chorégraphique National d’Orléans
i.s.m.Théâtre d’Orléans & December Dance (Concertgebouw
Brugge & Cultuurcentrum Brugge) met de steun van de
Vlaamse Overheid, de
stad Antwerpen, de taxshelter van de Belgische Federale
Overheid & Cronos Invest
met dank aan Stanley/Stella
ZO 11 DEC 2022

miramar
Christian Rizzo / ICI-CCN Montpellier
productie: ICI — centre chorégraphique national
Montpellier – Occitanie / direction Christian Rizzo
coproductie: Bonlieu Scène nationale Annecy, Opéra de
Lille, CENTQUATRE-PARIS, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse/Occitanie, Théâtre de Nîmes, Teatro Municipal
do Porto / Festival DDD – Dias da Dança (Portugal), Le
Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées (Frankrijk) / GIE
FONDOC, Charleroi danse centre chorégraphique Wallonie
Bruxelles, Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque. In
residentie in Bonlieu Scène nationale Annecy

VR 25 NOV 2022

Voor, na of zonder concert, je bent altijd
welkom in het Concertgebouwcafé.

www.concertgebouw.be/cafe

I SOLISTI & Balder Dendievel
Metamorphosen

DI 13 DEC 2022

The Köln Concert

productie: I SOLISTI & Balder Dendievel
(I SOLISTI NextGeneration Artist)

Trajal Harrell / Schauspielhaus
Zürich Dance Ensemble

DO 08 DEC 2022

productie: Schauspielhaus Zürich
tour management & internationale relaties:
Björn Pätz & ART HAPPENS |

CARCASS
Marco da Silva Ferreira
productie: Pensament Avulso associação
spreiding: Art Happens
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WO 14 DEC 2022

DO 23 MRT 2023

Eye, Lash!

Fabula

Kat Válastur

ECCE / Claire Croizé

productie: Kat Válastur
coproductie: HAU Hebbel am Ufer (Berlijn) & December
Dance (Concertgebouw & Cultuurcentrum Brugge)
met de steun van de Berlijnse senaat departement
cultuur en Europa, NATIONALES PERFORMANCE
NETZ Co-production Fund for Dance, ondersteund
door de Duitse regering voor cultuur en media
residentie: Ménagerie de Verre in het kader van studiolab
productiemanagement: Sina Kießling
touring & spreiding: Nicole Schuchardt (HAU Hebbel am Ufer)

productie: Alexandra Morales / Theater Bremen & ECCE
coproductie: Concertgebouw Brugge

ZA 17 DEC 2022

Muzieklabyrint

François Chaignaud & Geoffroy Jourdain
productie: Mandorle productions in samenwerking met Les
Cris de Paris
coproductie: Bonlieu scène nationale, La Villette,
Paris – Initiatives d‘Artistes, Wiener Festwochen,
Kunstenfestivaldesarts (Brussel), Théâtre Vidy-Lausanne,
Points Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise,
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, TANDEM Scène
nationale, Berliner Festspiele, Théâtre Auditorium Poitiers,
Malraux. scène nationale Chambéry Savoie, l’Opéra de Dijon,
la Maison de la Danse à Lyon, la Scène nationale d’Orléans,
la maisondelaculture de Bourges / Scène Nationale, Le
Manège, scène nationale - Reims, La Cité musicale-Metz,
la Ménagerie de Verre, le Théâtre Molière > Sète, scène
nationale archipel de Thau, le Théâtre de Cornouaille, le
Ballet national de Marseille – CCN & la Scène Nationale du
Sud-Aquitain, Festival d’Automne à Paris, Festival d’Avignon
Dit project kreeg de speciale steun van DGCA
met de steun van Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
DO 19 JAN 2023

Vocabulary of need
Yuval Pick / Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape
productie: CCNR / Yuval Pick
coproductie: Le Théâtre – Scène Nationale de SaintNazaire, National Kaohsiung Center for the Arts –
Weiwuying (Taiwan), Theater Freiburg, KLAP Maison
pour la danse à Marseille, Biennale de la Danse de Lyon
2021, GRAME Centre National de Création Musicale
ZO 29 JAN 2023

De Spiegel
Allemaal beestjes
productie: De Spiegel (Antwerpen)
coproductie: De Studio (Antwerpen)
ZA 18 FEB 2023

Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN
Frederik Croene & Dominique De Groen
productie: B-Classic
coproductie: Concertgebouw Brugge &
Klarafestival / Passa Porta Festival

Stefan Prins. Der Wanderer 2.0
coproductie: Concertgebouw Brugge
& DE SINGEL (Antwerpen)
ZA & ZO 01 & 02 APR 2023

Zonzo Compagnie
productie: Zonzo Compagnie
in samenwerking met hetpaleis (Antwerpen)
ZA & ZO 22 & 23 APR 2023

Figurine
Lieselot De Wilde
productie: Per Podium
coproductie: Concertgebouw Brugge,
LOD muziektheater, De Wilderness
ZA 22 APR 2023

Between Two Lights
Muziektheater Transparant
productie: Muziektheater Transparant
& Nederlands Kamerkoor
coproductie: Concertgebouw Brugge, O. Festival for Opera.
Music.Theatre (Rotterdam) & DE SINGEL (Antwerpen)
WO 26 APR 2023

Triptych
Peeping Tom
productie: Peeping Tom
Veerle Mans: zakelijke leiding
WO 10 MEI 2023

Opera Ballet Vlaanderen / Jan Martens
In samenwerking met GRIP
DI 23 MEI 2023

Bochumer Symphoniker
Prisoner of the State
In opdracht van Concertgebouw Brugge, New York
Philharmonic, De Doelen (Rotterdam), Barbican (Londen),
l’Auditori Barcelona, Bochumer Symphoniker & Malmö Opera
ZO 04 JUN 2023

Zinderspin
Aifoon
productie: Robrecht Ghesquière
ZO 04 JUN 2023

De Zwerm

DISQUIET

Aifoon

Lisa Vereertbrugghen

productie: Jeroen Vandesande & Jo Tavernier
met steun van VLAIO - Agentschap Innoveren
& Ondernemen & Nationale Loterij
ZO 04 JUN 2023

Holding Present
Ula Sickle & Ictus
productie: Future Works & Ictus
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op
handen

FUTUR PROCHE

VR 10 MRT 2023

productie: KWP Kunstenwerkplaats (Brussel)
coproductie: STUK (Leuven), CAMPO (Gent) & Bitteatergarasjen (Bergen)

draagt
dans

Foto’s: Olympe Tits

tumulus

ZO 26 MRT 2023

Nadar Ensemble

danskalender, info & tickets:

dansinbrugge.be

PRAKTISCHE
INFO

© Tim Theo Deceuninck

TICKETS BESTELLEN P. 144
BONS & CHEQUES P. 145
TARIEVEN & KORTINGEN P. 145
ABONNEMENTEN P. 146
CONCERTGEBOUW CIRCUIT P. 148
ARRANGEMENTEN P. 148
RONDLEIDING P. 148
TIPS P. 149
BEREIKBAARHEID P. 150
SOUNDCAST P. 151
WORD VRIEND P. 152
THE KEYS P. 153
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Bons & cheques

Corona-maatregelen
Het Concertgebouw volgt de coronamaatregelen nauwgezet, het meest recente
nieuws vind je steeds op concertgebouw.be/
faq. Bij eventuele annulaties garanderen wij
een vlotte terugbetaling van tickets.

Jongeren -26 jaar

In&Uit, ‘t Zand 34, Brugge
Bekijk de openingsuren op ticketsbrugge.be.

• 50% korting per ticket (tenzij anders vermeld)
• 50% korting op een pas of vast abonnement

Inkomhal Concertgebouw, ‘t Zand 34
• Open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, tijdens
schoolvakanties ook open op woensdag, donderdag
en vrijdag.
• Open vanaf een uur voor de voorstelling.
• Ten laatste een halfuur voor de voorstelling moeten
gereserveerde tickets opgehaald en betaald worden.

Start van de ticketverkoop

7 voorstellingen voor
jongeren voor amper € 7
per voorstelling
Soundcast selecteerde 7 straffe concerten
en dansvoorstellingen die voor -26-jarigen
slechts € 7 per voorstelling kosten. Zie p. 151
of concertgebouw.be/7x7

Telefonisch

Bereid je voor op de ticketverkoop
en bemachtig de beste plaatsen

Ticketlijn +32 78 15 20 20
Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14 tot 17 uur,
zonder extra kost.

Vrienden & Keys
vanaf dinsdag 21 juni online en op afspraak
(vanaf 9 uur)
Groepsboekingen
vanaf vrijdag 24 juni per e-mail:
groepen@concertgebouw.be
Abonnementen en losse tickets
vanaf maandag 27 juni online (vanaf 9 uur)
vanaf donderdag 30 juni balie (vanaf 10 uur)
of telefonisch (vanaf 14 uur)

PRAKTISCH

Balie

Vier het Leven
Blijven genieten van cultuur
Ben je een Brugse senior en ervaar je te veel drempels
om op cultuuruitstap te gaan?
Ontdek op www.concertgebouw.be/vierhetleven
de vip-begeleiding voor ouderen die we uitwerkten
met de organisatie Vier het Leven en Cera. Kies
een concert uit de brede waaier, geniet vanop
een toegankelijke plaats in de zaal, en laat je
ophalen door een vrijwilliger die je begeleidt,
gezelschap houdt en je veilig terug thuis brengt!

Online
concertgebouw.be
• Je kan eenvoudig online zowel losse tickets als
abonnementen en passen bestellen. Online
aangekochte tickets verschijnen automatisch in de
Concertgebouw-app en worden per e-mail verstuurd.
Je kan je ticket via de Concertgebouw-app of als pdf
laten scannen vanop je smartphone. Minder printen
betekent een kleinere ecologische voetafdruk!
• Boek je keuzeabonnement, vast abonnement of
festivalpas via concertgebouw.be/abonnementen.
• Hulp nodig bij je online-bestelling? Tijdens de
voorverkoop (van 20 tot 30 juni) zijn onze medewerkers
bereikbaar via chat op concertgebouw.be. We helpen
je ook graag telefonisch (+32 50 47 69 99).

Concertgebouw Geschenkbon
Een plezier om te geven … en te krijgen. Verras je familie,
vrienden, werknemers of klanten met een geschenkbon.
• Bedrag naar keuze
• Info en aankoop via de Concertgebouwbalie,
concertgebouw.be/geschenkbon, Ticketlijn of
In&Uit Brugge
• Geldig als betaalmiddel op concertgebouw.be, aan de
Concertgebouwbalie en bij In&Uit Brugge
• Enkel geldig bij voorstellingen uit het
Concertgebouwprogramma
• De geschenkbon is 1 jaar geldig.

Cultuur- en consumptiecheques
Wij aanvaarden cultuur- en consumptiecheques van
Sodexo en Edenred.
• Geldig als betaalmiddel bij In&Uit Brugge en aan de
Concertgebouwbalie
• Consumptiecheques zijn eveneens geldig in het
Concertgebouwcafé
• Niet geldig bij online boekingen
• Enkel geldig bij voorstellingen uit het
Concertgebouwprogramma

Tarieven & kortingen

Alle info over het boeken
van tickets
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concertgebouw.be/tickets

concertgebouw.be/app

• 35% korting op vijf niet te missen voorstellingen
• Ontdek de selectie op concertgebouw.be/actie-35

Groepen en bedrijven
• 15% korting per ticket vanaf 15 personen voor
eenzelfde voorstelling
• € 6 dossierkosten per voorstelling (geen andere
boekingskosten)
• groepen@concertgebouw.be of +32 50 47 69 62
• 1 gratis begeleiderticket per 15 leerlingen (enkel geldig
bij schoolgroepen, conservatoria & muziekacademies)

Cera-vennoten
• 40% korting op Topstukken en meer!
• Ontdek de selectie op concertgebouw.be/cera
• Vennoot worden? Ga naar www.cera.coop

Knack Clubleden*
• € 3 korting per ticket
• Maximum twee tickets per voorstelling

Standaardtarief

Meer info over de
Concertgebouw-app

+26, maar -35 jaar?

PRAKTISCH

Tickets bestellen

De ticketprijzen staan vermeld bij elke voorstelling. Alle
prijzen zijn inclusief boekingskosten (€ 1 per ticket).
Concerten en dansvoorstellingen hebben een verschillend
zaalplan, zo kunnen we de prijs van je ticket nog beter
afstemmen op de kwaliteit van je plaats in de zaal. Bekijk
onze zaalplannen op p. 180 & 181. Bij voorstellingen in de
Kamermuziekzaal gaat het telkens om ongenummerde
plaatsen met slechts één prijscategorie.

Bruggelingen met een
OCMW-participatiekaart*
• 50% korting per ticket

OKO-Sectorpas*
• 10% korting per ticket

Studenten en leerkrachten
Conservatorium Brugge*
• 15% korting per ticket
* korting op vertoon van geldige lidkaart aan de balie, korting geldig
tenzij anders vermeld, niet cumuleerbaar met andere kortingen.
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€ 100 / 138 / 168

Vaste abonnementen

Barok van de bovenste plank in handen van
gepassioneerde specialisten.

• Boek je abonnement online via concertgebouw.be/
abonnementen
• Jonger dan 26?
Geniet van 50% korting op je abonnement!

vr

23.09.2022

Vox Luminis / Schütz. Psalmen
Davids

zo

04.12.2022

B’Rock Orchestra & Avi Avital /
Napolitaanse flair

do

22.12.2022

Il Giardino Armonico & Isabelle
Faust / Locatelli & Vivaldi

vr

20.01.2023

Collegium Vocale Gent / Bach. Ein
unbegreiflich Licht

za

25.03.2023

Ensemble Correspondances /
Buxtehude. Membra Jesu nostri

2 redenen om een
vast abonnement te nemen
1. Je krijgt een selectie op maat aan het
voordeligste tarief.
2. Je beleeft gekende toppers en ontdekt
misschien ook nieuwe coups de foudre.

Topstuk

€ 104 / 148 / 184

Schrap alvast deze vijf meesterwerken uit vijf eeuwen
muziekgeschiedenis van je bucketlist.

€ 90 / 121 / 146

PRAKTISCH

Grijp je kans om enkele onovertroffen klassiekers te
(her)ontdekken.

01.10.2022

Early Opera Company / Purcell.
Dido and Aeneas

vr

02.12.2022

Orchestre National de Lille /
Zemlinsky. Die Seejungfrau

07.04.2023

Vox Luminis & Freiburger
Barockorchester / Bach.
Mattheuspassie

14.10.2022

London Philharmonic Orchestra /
Mozart, Elgar & Wagner

do

22.12.2022

Il Giardino Armonico & Isabelle
Faust / Locatelli & Vivaldi

vr

05.05.2023

Brussels Philharmonic & Kazushi
Ono / Messiaen. Turangalîla

za

14.01.2023

Anima Eterna Brugge & Julia
Lezhneva / Rossini

za

03.06.2023

Dionysos Now! / Willaert. Musica
Nova

vr

14.04.2023

Brussels Philharmonic /
CLUB Surround

vr

Orkestrale kracht

€ 118 / 182 / 228

Symfonisch vuurwerk verzekerd met deze virtuoze
orkesten uit binnen- en buitenland.

17.09.2022

Anima Eterna Brugge & Pablo
Heras-Casado / Bruckner.
Symfonie nr.7

zo

23.10.2022

Antwerp Symphony Orchestra /
Elgar, Wagner, Scriabin & Clyne

za

26.11.2022

Rotterdams Philharmonisch
Orkest / Beethoven & Bruckner

ma

06.03.2023

Kammerorchester Basel /
Haydn & Mozart

vr

19.05.2023

Budapest Festival Orchestra /
Bach, Brahms & Ligeti

za
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za

vr

Festivalpassen

• Stel je keuzeabo handig samen via de aparte
bestelomgeving op concertgebouw.be/keuzabonnement
• Je kan slechts één ticket per voorstelling aankopen
per keuzeabo.
• De korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen
en geldt alleen voor tickets die tijdens eenzelfde
bestelling worden aangekocht.

• Boek je pas via
concertgebouw.be/abonnementen
• Jonger dan 26?
Geniet 50% korting op je festivalpas.

10% korting vanaf 3 voorstellingen
15% korting vanaf 6 voorstellingen
25% korting vanaf 12 voorstellingen
50% korting vanaf 50 voorstellingen

© Tim Theo Deceuninck

Start-to-classic

Keuzeabonnementen

Volgende voorstellingen kunnen niet worden opgenomen
in een keuzeabo:
• Voorstellingen van het MA Festival die niet in het
Concertgebouw plaatsvinden
• Voorstellingen voor € 6 of € 10: opening
Seizoensdramaturgie (03.09), Neske Beks (29.09),
Hans Beckers (09.10) & Mozartmateriaal (06.11)
• Uitstap naar Opera de Lille (02.02)
• Installaties, workshops, open repetities, lectureperformances, rondleidingen, lezingen en debatten
• Concertgebouw Circuit

3 redenen om een
festivalpas te kopen

PRAKTISCH

Bruisende barok

© Tim Theo Deceuninck

Abonnementen

1. Je tickets zijn tot 25% goedkoper.
2. Je hoeft geen seconde van het
festival te missen!
3. Je hebt je pas in een mum van tijd besteld.

Weekendpas
Bach Academie Brugge

€ 154 / 174 / 190

Brugge is helemaal in de ban van Bach en
jij bent erbij. Geldig voor alle concerten op vr 20,
za 21 en zo 22 januari 2023.

Budapest Festivalpas

€ 80 / 110 / 132

Iván Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra
overrompelen je een weekend lang. Geldig voor
alle concerten op vr 19 & za 20 mei en voor het
namiddagconcert op zo 21 mei 2023.

3 redenen om een
keuzeabonnement te kopen
1. Je tickets zijn tot 50% goedkoper.
2. Je kiest in alle vrijheid welke voorstellingen
tot je abonnement behoren.
3. Je geniet al korting vanaf 3 voorstellingen.

Dagpas Deep Listening Day I of II

€ 40

Een verrassende en spannende dag luisteren
met al je zintuigen. Geldig voor alle concerten op
zondag 9 oktober of op zondag 4 juni (met uitzondering
van De Zwerm).
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Concertgebouw
Circuit

Tips
Rolstoelgebruikers

Let's talk

Ontdek ons bijzondere gebouw tijdens een origineel
belevingsparcours met kunst en architectuur en maak
kennis met het veelkleurige verhaal van ons kunstenhuis!
Geniet ook van het prachtige zicht op het historische
Brugge vanop ons dakterras. Lees meer op p. 22 of op
concertgebouwcircuit.be.

Het Concertgebouw en In&Uit Brugge zijn goed
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de Concertzaal
zijn speciale plaatsen beschikbaar: vraag ernaar bij je
reservering via de ticketlijn of aan de balie.

• Laat weten wat je van een voorstelling
vindt via #concertgebouwbrugge.
• Volg ons en zie wat er voor én achter
de schermen gebeurt.

Individueel bezoek

Wist je dat je je digitale tickets niet hoeft te printen,
maar gewoon kan laten scannen aan de ticketcontrole
vanop je smartphone? Download hiervoor de
nieuwe Concertgebouw-app of laat de pdf zien.
Ook programmaboekjes kan je downloaden op je
smartphone via de site of de servicemail, steeds enkele
dagen voor de voorstelling.

Papierloos naar de voorstelling

Te laat of verhinderd?
Laatkomers worden – enkel indien mogelijk – tijdens de
eerste onderbreking toegelaten. De toegang kan echter
niet worden gegarandeerd. Gekochte tickets kunnen niet
worden geruild of terugbetaald, met uitzondering van
geannuleerde voorstellingen.

Wachtlijsten

TIP: Bestel je ticket vooraf op concertgebouwcircuit.be

Arrangementen
Een stijlvolle avond uit beleven met klanten, collega’s of
vrienden, dat kan perfect in het Concertgebouw. Geniet
van een concert of dansvoorstelling, voorafgegaan
of gevolgd door een privé-receptie, walking dinner of
exclusief diner in een van onze unieke zalen met zicht op
de Brugse binnenstad.
Meer info op concertgebouw.be/groepen
• Naar jouw wensen en budget stellen we een passende
formule samen
• Info en reserveren: groepen@concertgebouw.be of
+32 50 47 69 62

Word sponsor
Verbind je organisatie met het
Concertgebouw. Maak kennis met onze
sponsormogelijkheden.
Vrijblijvende info of een verkennend gesprek:
tuline.wentein@concertgebouw.be of
+32 50 47 69 68
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Jouw meeting of feest
in het Concertgebouw?
Lees er alles over op
concertgebouwevents.be of p.157

Rondleiding
Achter de schermen
Een gids neemt je mee in een verhaal over de
geschiedenis, architectuur en werking van het
Concertgebouw. Een boeiende trip die frontstage
start, met het Atrium, de Kamermuziekzaal en de
Concertzaal als blikvangers. Backstage waan je je even
een topartiest.
• Duur rondleiding: 90 minuten
• € 150 per groep van maximum 25 personen
(€ 75 reductietarief voor onderwijs)
• rondleidingen@concertgebouw.be of +32 50 47 69 99

Bij een uitverkochte voorstelling kan je je naam op
de wachtlijst plaatsen via onze website. Wanneer er
plaatsen vrijkomen, wordt de wachtlijst gecontacteerd.
Een plaats op de wachtlijst is geen garantie op
een ticket.

Vestiaire
Om steeds een vlotte doorgang in de zaal te garanderen,
vragen we je om jassen, tassen en rugzakken achter te
laten in onze gratis vestiaire of in de gratis lockers. Je
spullen zijn er in veilige handen.

Huisregels
• Het is verboden om foto’s te nemen en beeld- of
geluidsopnames te maken tijdens de voorstelling.
• Gelieve je gsm uit te schakelen tijdens de voorstelling.
• Om iedereen ten volle te laten genieten en opnames niet
te storen, vragen we om storende geluiden te beperken.
• Info over de preventiemaatregelen n.a.v. de
coronapandemie en andere veelgestelde
vragen bundelen we in een handig overzicht op
concertgebouw.be/faq

Als eerste op de hoogte van wijzigingen of een extra
voorstelling? Alle nieuwtjes ontvangen? Interesse in
ons B-to-B-aanbod? Schrijf je in op onze nieuwsbrief
via concertgebouw.be/blijfopdehoogte. Duid gerust je
interesses aan zodat we je gericht kunnen informeren.

Verdieping
Kom meer te weten over de concerten en voorstellingen.
Voor de meeste voorstellingen voorzien we een
inleiding of interview met gepassioneerde experts.
Op concertgebouw.be/mediatheek vind je een
schatkist boordevol moois: podcasts, publicaties,
concertopnames, online verhalen en afspeellijsten. Uren
lees-, kijk- en luisterplezier gegarandeerd.
concertgebouw.be/mediatheek

PRAKTISCH

PRAKTISCH

• Elke zaterdag en zondag van 10 uur tot 18 uur
(tickets kopen kan tot 17 uur)
• Tijdens alle Belgische schoolvakanties ook open op
woensdag, donderdag en vrijdag
• Tarieven: € 12 / € 6 (6 tot 26 jaar of op vertoon van een
European Disability Card) / gratis (voor -6 jaar, voor
Bruggelingen, voor Vrienden van het Concertgebouw
en voor leden van The Keys)
• Leden van de Gezinsbond genieten 10% spaarkorting
op een ticket bij het scannen van een geldige lidkaart
aan de balie.
• In uitzonderlijke situaties is Concertgebouw
Circuit niet open voor bezoek. Check steeds
concertgebouwcircuit.be alvorens je bezoek
te plannen.

Blijf op de hoogte

Concertgebouwcafé
Het Concertgebouwcafé staat garant voor een kaart vol
verse en seizoensgebonden gerechten met ingrediënten
van lokale leveranciers. Je geniet er van een gezellig
drankje, een lekkere lunch, een zondags ontbijt of een
rustmoment met de krant. Bovendien is er voldoende
speel- en knutselruimte voor de jongste Concertgebouwbezoekers.
• Open van woensdag tot en met vrijdag
vanaf 11 uur, op zaterdag vanaf 10 uur, op zondag
vanaf 9 uur en op dagen met een voorstelling vanaf
een uur voor aanvang
• Gratis wifi en gratis kranten
• Ruim terras
Bekijk het menu op concertgebouw.be/cafe

Concertgebouw Servies
Voor de voorstelling gezellig tafelen in de buurt van
het Concertgebouw met een extraatje op vertoon van
je ticket.
Alle deelnemende zaken vind je op
concertgebouw.be/servies.

Pauzebar
Tijdens eventuele pauzes is de bar in de Foyer open.
Uiteraard kan je ook in het Concertgebouwcafé terecht
voor een glas tijdens de pauze of na de voorstelling.
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Bereikbaarheid
Auto & Parking Interparking

Het Concertgebouw ligt in het Albertpark, op 10
minuten wandelen van het treinstation. Naast het
Concertgebouw bevindt zich het busstation ‘t Zand. Na
een Concertgebouwbezoek brengt de avondlijn je terug
thuis. Je betaalt niet meer dan voor een gewone busrit.
Dienstregeling treinen: www.detrein.be
Dienstregeling bussen: www.delijn.be

Vanaf de autosnelweg neem je afrit 8 Brugge. Blijf de
N31 volgen en neem dan de afslag ‘Brugge Centrum –
Waggelwater – AZ Sint-Jan’. Blijf rechtdoor rijden tot je
aan de ondergrondse parking ‘Centrum-Zand’ komt.

Overdag (elke 20 minuten, tussen 7.20 en 19 uur)
brengt de shuttle van Stad Brugge je gratis naar het
stadscentrum.
www.brugge.be/shuttlebus

Fiets
Op ‘t Zand richting West- en Oostmeers is een grote
gratis ondergrondse fietsenstalling.

Blue-bike

PRAKTISCH

Kom je met de trein en fiets je graag van het station
naar het Concertgebouw? Blue-bike abonnees kunnen
aan het station van Brugge een fiets ontlenen in het
fietspunt. Alle info over prijzen en abonnementen:
www.blue-bike.be.

De betaalparking ‘Centrum-Zand’ bevindt zich onder
het Concertgebouw.
• De parking is 24/24 geopend.
• Er is een voordelig avondtarief vanaf 18 uur (geldig tot
7 uur): max. € 3 (onder voorbehoud van wijzigingen
door Interparking).
De betaalparking ‘Centrum-Station’ bevindt zich op 10
minuten wandelen van het Concertgebouw, naast het
NMBS-station.
• De parking is 24/24 geopend.
• Je betaalt nooit meer dan € 1,10 per uur en
€ 5,50 per dag (onder voorbehoud van wijzigingen
door Interparking).
• Met je parkingticket kan je gratis gebruikmaken van
busvervoer van en naar het Concertgebouw.

Tip voor wie
regelmatig onder het
Concertgebouw parkeert
Ontdek alle voordelen van de Pcard+ op
www.pcard.be.

7 voorstellingen
voor jongeren voor
amper € 7 per ticket
Soundcast, de jongerengroep van het Concertgebouw,
selecteerde zeven straffe voorstellingen voor jongeren, waaruit
je naar hartenlust kan kiezen. Opgepast: er is maar een
beperkt aantal tickets beschikbaar aan € 7 en op is op!

ZA 01 OKT 2022

Early Opera Company
Purcell. Dido and Aeneas
Early Opera Company combineert samen met een
resem topsolisten Purcells topstuk met de eenakter
Actéon van Charpentier. Fasten your seatbelts voor
het onverwoestbare ‘When I am Laid in Earth’.
ZO 23 OKT 2022

Antwerp Symphony Orchestra
Elgar (Celloconcerto) & Wagner
De Noorse superster Truls Mørk tekent present
voor Elgars ongeëvenaarde Celloconcerto,
aangevuld met onder meer fragmenten uit
Wagners beklijvende Tristan und Isolde. Een
niet te missen spektakel voor alle zintuigen.
ZA 05 & ZO 06 NOV 2022

Mozart / Concert Arias
Opera Ballet Vlaanderen / Anne Teresa De Keersmaeker
Heerlijk dansant en zinnenprikkelend is deze
iconische voorstelling van Anne Teresa De
Keersmaeker. Met lichtvoetige livemuziek
en zang uit bekende Mozart-aria’s.
WO 09 NOV 2022

Eklekto
Ikeda. Music for Percussion I & II
In Music for Percussion speelt het Japanse
fenomeen Ryoji Ikeda met de grenzen van
de menselijke zintuigen. Adembenemende
akoestische hoogstandjes voor percussieinstrumenten allerhande.

concertgebouw.be/7x7
Bekijk de filmpjes, foto’s en teksten van
Soundcast op concertgebouw.be/soundcast
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ZO 26 MRT 2023

Nadar Ensemble
Stefan Prins. Der Wanderer 2.0
Ga mee op pad in de nieuwe multimediavoorstelling
van Nadar en breng je smartphone en koptelefoon
mee voor een belevenis die het midden houdt
tussen concert, theater, installatie … en wandeling.

7X7

Trein & bus

WO 26 APR 2023

Tryptich
Peeping Tom
Verwacht je in dit drieluik met filmische allures
aan acrobatie, suspense en zwarte humor. Drie
korte stukken in de virtuoze, surrealistische
danstaal waarvoor het gezelschap bekend staat.
WO 10 MEI 2023

FUTUR PROCHE
Opera Ballet Vlaanderen / Jan Martens
De Belgische topchoreograaf Jan Martens
werkt met vijftien dansers van Opera Ballet
Vlaanderen, twee kinderen en een klaveciniste
aan een voorstelling over de nakende toekomst.

Extra 7x7-tip
DI 09 MEI 2023

Een dag eerder passeert Jan Martens
in Cultuurcentrum Brugge met zijn
soloproject Elisabeth gets her way. Ook
hiervoor zijn er tickets voor € 7.

soundcastbrugge
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The Keys
Een internationaal programma
op het Concertgebouwpodium, de
kwaliteitsgarantie van de uitstekende
piano’s en de ondersteuning van
jonge artiesten? Als lid van
The Keys maakt je dit mee waar.
En je geniet mee vanop de eerste rij!

© Tim Theo Deceuninck

The Keys zijn geëngageerde bezoekers van
het Concertgebouwprogramma en worden
uitgenodigd voor interessante ontmoetingen
en netwerkgelegenheden. Ze vinden bij elkaar
gelijkgestemden met een hart voor cultuur die het
Concertgebouw mee willen uitdragen als vuurtoren
voor Brugge, de regio, Vlaanderen en daarbuiten.

• Ontdek als eerste het nieuwe seizoen met
uitleg van artistiek directeur Jeroen Vanacker
en het artistiek team. Ook compagnon
de route van de Vrienden Romina Lischka
tipt je haar favoriete voorstellingen.
• Kom gratis naar een van deze niet te
missen Vriendenvoorstellingen:

• We verwennen je elk jaar met een prestigieus
feestevent – een topconcert, receptie en meet
& greet met de artiesten, te kiezen uit:
• Kom gratis naar het gesprek rond de
seizoensdramaturgie en de opening van de
tentoonstelling van seizoensfotograaf Bas
Losekoot op zaterdag 3 september 2022.
• Bezoek een jaar lang gratis het
Concertgebouw Circuit.
• Ontvang een leuk Vriendengeschenk.
• Ontdek steeds als eerste de laatste
nieuwtjes uit het Concertgebouw.

Vriend worden?

Brussels Jazz Orchestra

• Jouw bijdrage voor één persoon bedraagt
€ 95, vanaf het tweede lidmaatschap dat je
toevoegt aan jouw account, betaal je € 65.

Night 352

• Je lidmaatschap is persoonlijk.

ZA 24.09.2022

VR 30.09.2022

Hathor Consort
Benjamin. Upon Silence
ZA 22.04.2023

Between Two Lights
Muziektheater Transparant

Zet samen met ons Brugge prominent op de kaart
als cultuurstad bij uitstek door internationale
topartiesten naar hier te brengen.
... je ondersteunt jong talent
Geef vleugels aan getalenteerde jonge musici en
bied hen de noodzakelijke opstap in hun carrière.
... je garandeert piano’s van topkwaliteit
Investeer mee in het onderhoud en de
tijdige vervanging van onze piano’s.

• Betaling van je lidmaatschap gebeurt vanaf
dit seizoen pas op het moment
dat je je tickets boekt.

VR 19.05.2023

Budapest Festival Orchestra
Bach, Brahms & Ligeti
DO 22.06.2023

Creatie 2023
Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker
• Je kiest vier gratis tickets per seizoen. Wij tippen
enkele voorstellingen als Keuze van The Keys
en ontmoeten elkaar graag achteraf voor een
gezellige drink. Ontdek alle details op the-keys.be

THE KEYS

VRIENDEN

• Boek je tickets als eerste, vóór de start van de
officiële ticketverkoop (online of op afspraak).

... je helpt de wereld naar Brugge te halen

Wat het Concertgebouw jou biedt
als lid van The Keys

Word Vriend
Laat zien dat je ons huis een warm
hart toedraagt, en draag meteen ook
financieel een steentje bij. Bovendien
geniet je tal van voordelen.

Wat je doet als lid van The Keys

‘Wil je aan je drukke dag
ontsnappen en genieten van de
beste akoestiek, jong talent,
internationale toporkesten en
de allerbeste piano’s? Word
lid van The Keys en met jouw
steun kan het Concertgebouw
zijn internationale
groei verderzetten.’
— Peter Poppe, promotor van The Keys

• Je ontdekt als eerste het nieuwe seizoen.
• Je boekt tickets voor de start van de
verkoop voor het grote publiek.
• Je wordt vermeld in de jaarlijkse
Concertgebouw-brochure.
• Je kan Forum 6 of 7 – met prachtig uitzicht
op de Brugse binnenstad – huren voor
jouw feest of event met 20% korting.

Word lid van The Keys
Lidmaatschap voor 3 seizoenen
1 persoon € 550 per jaar
2 personen € 650 per jaar
(prijzen excl. btw)
Lees meer op the-keys.be
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We danken onze leden van
harte voor hun engagement!

THE KEYS

Baelde–Carton–Decock Advocaten,
Baelde Guy en Twinkle Verschuere
De heer en mevrouw Kurt en Trui
Berteloot–Verkinderen
De heer en mevrouw Paul Blomme–
Annique Vandaele
De heer en mevrouw Bernard en
Alexandra Bonte–Casaer
Dr. en mevrouw Francis en Sophie Bonte
Baron en barones Karel en Greta
Boone–De Hauwere
De heer en mevrouw Jan en Fanny
Bouckaert–Franchoo
De heer en mevrouw Guy en
Cathérine Bultiauw–Dick
Dr. en mevrouw Geert en Christine Buyse–Machiels
Comma, brandstrategists. De heer en mevrouw
Wouter en Greetje Casteleyn–Demuelenaere
Dr. en mevrouw Bart en Veronique Claikens–Huyghe
De heer en mevrouw Clarysse–Roussel
De heer Filip Cocquijt
Effectis BVBA. Mevrouw Olivia Coudenys
De heer en mevrouw Ralf en Isabelle
Coussée–Van Biervliet
Dr. en mevrouw Patrick en Karen
Coussement–Wallyn
Advocatenkantoor Crivits & Persyn
De heer en mevrouw Yves en
Patricia De Bakker–Silverans
De heer en mevrouw Thomas en
Deborah De Fonseca–Ghys
Skinn branding agency. De heer en mevrouw
Kurt en Ruth De Vlieghere–Bossuyt
De heer en mevrouw Michel en
Katherine De Vos–De Coninck
Professor emeritus en mevrouw Johan
en Annie Debevere–Deny
De heer en mevrouw Nico en
Marian Deblieck–Mathot
De heer en mevrouw Benoît en
Brigitte Delaey–Balfoort
Linguitex. Mevrouw Frieda Depamelaere
De heer en mevrouw Luc en Solange Deschildre
Dewaele | vastgoed met advies. De heer en
mevrouw Filip en Joëlle Dewaele–François
De heer en mevrouw James en
Eva D'Haese–Blondelle
Otolith–Strategisch HR Advies. David Ducheyne
Hoet Optiek, Frederik Ghesquière – Lieselotte Hoet
De heer en mevrouw Christophe en
Sylvie Ghysel–Vandelanotte
De heer Luc Gyselen, advocaat
(vennoot Arnold & Porter LLP)
De heer en mevrouw Philippe en
Martine Haspeslagh–Vandenpoel
Dr. en mevrouw Bernard en Catheline Heintz
De heer en mevrouw Robert en Geertrui
Hoornaert–Van Ooteghem
De heer en mevrouw Tom en
Veronique Huygens–Standaert
De heer en mevrouw Bruno en Sophie Dewaele–Huys
Mevrouw Darline Kint
De heer Vincent Koopman
De heer en dr. Bart en An Lafaut–Devrieze
De heer en mevrouw Jan en Caroline
Lagasse–Boone (Jacalix Management)
Dr. en mevrouw Philippe en Katia
Lamoral–Van Wonterghem
De heer en mevrouw Olivier en

154

Agnes Lanckriet–Souvagie
De heer en mevrouw Marc en AnneMarie Lemahieu–De Somer
De heer en mevrouw Jo en Kris Libeer
Mevrouw Ingrid Libeert
Lions Oostkamp vzw
De heer en mevrouw Henk en Christel
Louagie–Haenebalcke
De heer en mevrouw Renaat en
Inge Lowette–Stassen
Piano’s Maene
De heer en mevrouw Philippe en
Bea Maere–Temmerman
De heer en mevrouw Frank en
Katrien Matthys–Dehouck
De heer en mevrouw Filip en Joke Melis
De heer en mevrouw Filip en Mimi
Misseeuw-Monserez
De heer en mevrouw Francis en
Veronique Misseghers
Mevrouw Claudine Solie en de heer Vincent Moens
De heer en mevrouw Jeffrey en
Nathanaëlle Monballiu–Kiekens
Dr. en mevrouw Harold en Eliane Naessens–Neven
Fellows Advocaten | De heer en mevrouw
Dave en Evelien Pardo–Vanden Berghe
De heer en mevrouw Stan en
Stephanie Pattyn-Suarez
De heer en mevrouw Hans en
Nika Perquy–Verhaeghe
De heer en mevrouw Peter en Kate Poppe–Sauer
Robbrecht en Daem architecten
De heer en mevrouw Luc en Ingrid Salens–Vanacker
De heer en mevrouw Daan en Ann Schalck–Fritsché
De heer en mevrouw Philippe en
Nicole Snick–Lammertyn
De heer en dr. Johan en Anne Uvin–Loccufier
De heer en mevrouw Anthony en AnneSophie Van Baelen–Vinck
De heer en mevrouw Gino en Chantal
Van Helleputte–Colle
Prof.dr. en mevrouw Philippe en Mieke
Van Hootegem – Van Hoey
De heer en mevrouw Geoffrey en
Liesbeth Van Hulle–Michielssens
De heer en mevrouw Ruben en Joke Van Impe–Tally
Dansen Rose De Leyn. De heer en mevrouw
Hugo en Rose Vandaele–De Leyn
De heren Vik en Peter Vandamme
Baron en barones Hugo en Chris Vandamme–Baert
Dr. en mevrouw Ivo en Benedikte
Vanden Berghe–Blaton
De heer en mevrouw Johan en Caroline
Vanhulle–Vandenbruaene
De heer en mevrouw Xavier Vanneste
De heer en mevrouw Filip en Anne
Verbeke–Blanckaert
Advocaat Jean Verdonck (Rieder&Verdonck)
De heer en mevrouw Paul en Mieke
Verhaeghe–De Buysere
De heer en mevrouw Frederic en
Els Verhaeghe–Vrielynck
De heer en mevrouw Thomas en
Laurence Verhaeghen–Dierckxens
De heer en mevrouw Ignace Vernimme
Verstraetebouw. De heer en mevrouw Francis
en An Verstraete–Van Hemeldonck
De heer Hans Weyts
De heer en mevrouw Ignace en
Ingrid Wyckhuys–De Vriese

APPLAUS
VOOR JOU!
Het Concertgebouw voor iedereen, dankzij jou …
Kunst zorgt voor zingeving,
diepgang, samenhorigheid.
Dat mocht jij ongetwijfeld ook
al aan den lijve ervaren. In
het Concertgebouw willen we
iederéén laten delen in zulke
ervaringen. We doen er dan ook
alles aan om zoveel mogelijk
drempels weg te werken
en voor erg uiteenlopende
doelgroepen een aangepast
programma te presenteren.
Met een gift breng je muziek &
dans in het leven van mensen
voor wie dit op het eerste
zicht minder evident lijkt.
Maak jouw bijdrage concreet
en laat tijdens seizoen 22-23

mensen in armoede en ook
mensen met een beperking
een concert beleven.
Een kamermuziekconcert voor
€ 25, een symfonische klepper
voor € 72, een interessante
lezing van € 10 of een niet te
missen dansvoorstelling van
€ 38? Doneer een bedrag naar
keuze bij jouw ticketbestelling
en laat iemand delen in
jouw liefde voor cultuur.
Hartelijk bedankt voor jouw
hartverwarmende steun!
Ontdek welke projecten je
steunt met jouw gift op p.41-45

‘Kunst neemt
vele vormen aan
en kan (en zal!)
iederéén beroeren.’

© Geert Van Hoeymissen

The Keys–leden
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Beleef meer op
concertgebouw.be
Interactieve magazines, foto’s, filmpjes, luistertips,
recensies, interviews, reportages achter de schermen …

JOUW
EVENT IN
EEN UNIEK
			 KADER?
Privé-concert, bedrijfsfeest,
seminarie, congres of walking
dinner? Concertgebouw Brugge
is de perfect scene for your event!
• Een unieke mix tussen kunst en cultuur
• Aantrekkelijke ligging in hartje
Brugge met panoramisch zicht op de
prachtige binnenstad
• De gepaste ruimte voor zowat elke event
in een adembenemend gebouw

Inspiratie opdoen voor
jouw event?
Volg Concertgebouw Events op
(@concertgebouwevents)

• De nieuwste technische snufjes
• Een ervaren en gedreven
team eventmanagers

Ontdek onze website!
www.concertgebouw.be

Of schrijf je in op
onze Concertgebouw
Events Newsletter

Concertgebouwevents.be
Meer info of vrijblijvende offerte:
events@concertgebouw.be
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Port of Antwerp-Bruges,
"Trotse partner van
Concertgebouw
Brugge"

Eén met de wereld

we maken je graag
warm voor cultuur

Cera-vennoten
genieten mee(r)
in het Concertgebouw

Piano’s Maene en
het Concertgebouw,
20 jaar partners in kwaliteit

Onze missie:
Onze passie delen
en je inspireren om piano te spelen!

40%

kortin
g

!

Heb jij ook een hart voor muziek en dans? Dan ben je bij Cera en
het Concertgebouw Brugge in goede handen. Cera maakt cultuur
toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.
Cera-vennoten krijgen maar liefst 40% korting op een topselectie
van voorstellingen in het Concertgebouw.
Meer weten? Surf naar www.cera.coop/nl/concertgebouw

Piano’s Maene is met 6 vestigingen over heel België en Nederland,
in totaal meer dan 95 door piano gepassioneerde medewerkers (pianoconsultants, pianotechnici,
pianobouwers, ...) en een eigen piano-atelier voor restauratie en bouw van piano’s,
een verstandige keuze voor de aankoop, huurkoop of huur van uw piano.
Steinway & Sons, Boston en Essex: exclusief importeur voor België en Nederland
Yamaha - Kawai (akoestisch en digitaal) - Roland digitale piano - Nord Stage Piano
Doutreligne Premium, Doutreligne
Tweedehands en vintage piano’s en vleugels
Premium Occasions van Steinway & Sons, Bösendorfer, Bechstein, Blüthner, ...
Pianoverhuur vanaf 39 Euro per maand - Verhuur van (concert)vleugels voor evenementen
Service-afdeling met meer dan 30 toptechnici - Gerenommeerd restauratie-atelier
Chris Maene Artisan Piano Building (bouw Chris Maene Straight Strung Concert Grands)

Piano nodig? Breng ons zeker een bezoek voor je beslist !
www.maene.be

Gebrevetteerd Hofleverancier van België

Alkmaar - Antwerpen - Brussel - Gent- Lanaken - Ruiselede
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De klimaatcrisis staat voor niemand meer ter
discussie.
De toekomst van onze maatschappij hangt meer dan
ooit af van ons vermogen om de menselijke activiteit
en het ecologisch evenwicht op elkaar af te stemmen.
Ongetwijfeld de grootste uitdaging ooit voor onze
moderne beschaving.
In maart 2022 zijn Veolia en SUEZ in België één bedrijf
geworden. Door hun krachten te bundelen en hun kennis
in drie kernactiviteiten (energie, water en afval) samen te
brengen, biedt Veolia vandaag concrete antwoorden en
oplossingen voor onopgeloste milieuproblemen.
Veolia is de enige speler op de markt die nog meer
geïntegreerde en innovatieve oplossingen aan haar
klanten kan aanbieden en implementeren. Oplossingen
in afvalwaterbehandeling, inzameling, sortering en
recyclage, energie-efficiëntie in gebouwen, het beheer
van de watercyclus, industriële reiniging, en meer.
Zo is Veolia de voortrekker die de grootste
milieu-uitdagingen aangaat.
Ontdek meer op www.veolia.be

PCARD+
Your access

to Bruges

Nooit meer
langs de kassa

> Badgen aan de in- en uitrijzuilen.
Geen ticket nodig. 7/7 24/24u.

Onmiddellijke kortingen
en promoties
> 20% korting
in alle Interparkings van Brugge*
> GRATIS ‘shop&go’-uur
in centrumparking ‘t Zand 1ste uur GRATIS
> Avondtarief vanaf 18u**

De Pcard+, dat is ook...
> Toegang tot een netwerk
van 70 Interparkings in België

Fast Retail - Foto: Veolia

Hier rijpt een mooi moment.

> Mogelijkheid tot elektrisch opladen
(Meer dan 400 laadpalen)
> NIEUW Eenvoudiger toegang
via nummerplaat-herkenning
in talloze parkings

Vraag uw GRATIS Pcard+ aan
www.pcard.be/brugge

> En nog meer kortingen in het
Interparking netwerk (tot 30% korting)

* Behalve Oesterparking,Busparking en Kampeerautoterrein
** Voorwaarden en lijst met deelnemende parkings op www.pcard.be

KAAS

FROMAGE
OVERAL DICHTBIJ

Proef meer.

HOE KLEURRIJK
ZIET JOUW
GRIJZE MASSA
ERUIT?

De beste
cultuurtips
altijd op zak?

DOE DE TEST OP
KNACK.BE/DENKINKLEUR

Scan de QR-code en
download de app
DS Nieuws

We lijken te leven in een wereld die steeds
zwart-witter denkt. Maar twijfel brengt ons
verder dan absolute zekerheden. Wie twijfelt
laat ruimte voor nieuwe inzichten. Wie twijfelt
denk niet in zwart-wit, maar in kleur. Hoe
kleurrijk denk jij?

Met de nieuwsapp van De Standaard hebt u steeds betrouwbaar live nieuws
en de beste cultuurtips binnen handbereik. Download de gratis app en
krijg er met de Woordslang en Karels Crypto puzzelplezier bovenop!
Bent u abonnee? Dan kunt u ook alle plus

artikels lezen.

Scan en download de app
of ga naar standaard.be/app

Scan de QR-code of surf naar
knack.be/denkinkleur en doe de test.
‘Denk in kleur’ werd ontwikkeld door Knack, in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel en meet parameters als empathie, openheid van geest, flexibiliteit en nieuwsgierigheid.

2161_KNACK07_DenkInKleur_202X267_CC_B.indd 1
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Laat het smaken
met cultuur

Gezellig tafelen voor een voorstelling?
Laat je verwennen door onze Brugse smaakmakers.
Surf naar www.brugge.be/servies

Op weekdagen vanaf 12.30 uur middagnieuws
Op weekdagen vanaf 18 uur avondnieuws
In het weekend vanaf 18.30 uur avondnieuws

Online
Via focus-wtv.be
Via onze smartphone applicatie
Via sociale media: Facebook, Instagram en Twitter
Via onze nieuwsbrief op mail

IS EEN CORPORATE
PARTNERSHIP
IETS VOOR JOU EN
JOUW BEDRIJF?
Wij zitten graag met jou rond de tafel om te
ontdekken hoe we je kunnen verwennen
met het beste dat we in huis hebben.
Een greep uit ons aanbod
• Je laat je medewerkers, corporate partners en/
of klanten genieten van onze samenwerking:
- een bezoek achter de schermen
- een VIP-behandeling bij een voorstelling
naar keuze, een diner, meeting of
seminarie in onze ontvangstruimtes
- een concertdiner ‘on the scene’
- exclusief gebruik van ons dakterras met uniek
uitzicht op het historisch centrum van Brugge,
een workshop door een van onze huisartiesten
- uitgebreide netwerkmogelijkheden ...
Tijdens seizoen 22-23 verwelkomen we onder meer
Anna Teresa De Keersmaeker, Iván Fischer en het
Budapest Festival Orchestra, Akram Khan …

‘Ontvangstruimtes met
dakterras en uniek
uitzicht op het historisch
centrum van Brugge.’

• Een uniek aandenken aan onze
samenwerking: een gesigneerde partituur,
een ingelijste foto met artiesten …
• We geven je uiteraard de nodige zichtbaarheid
met logovermelding en storytelling in
onze publicaties en op onze site.
Eén ding is zeker: je verbindt je naam aan
Concertgebouw Brugge, een garantie voor
kwaliteitsvolle en verrassende programmering,
seizoen na seizoen, voorstelling na voorstelling!

Heb je zelf nog andere ideeën, suggesties,
vragen? Voor ons is elk partnerschap
maatwerk. We bespreken het graag met jou.

concertgebouw.be
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Team
Algemeen directeur
Katrien Van Eeckhoutte
Artistiek directeur
Jeroen Vanacker
Directieassistentie
Kirsten Antonsen
— kirsten.antonsen@concertgebouw.be
Artistiek
Jan De Moor (nieuwe muziek)
— jan.de.moor@concertgebouw.be
Albert Edelman (oude muziek)
— albert.edelman@concertgebouw.be
Productie
Alexander Jocqué
— alexander.jocque@concertgebouw.be
Tomas Coppejans, Yves De Bruyckere, Greet Van Maele
Educatie & participatie
Evi Huys
— evi.huys@concertgebouw.be
Rik De Jonghe, Nermina Krvavac
Communicatie, marketing & sales
Bert Vanlaere
— bert.vanlaere@concertgebouw.be
Jolien Baeckelandt, Lotte De Coene, Nikita Lisabeth, Hanne Pirlet,
Stefanie Timperman, Miet Viaene, Tuline Wentein
HR & juridische zaken
Isabelle D’Hooghe
— isabelle.dhooghe@concertgebouw.be
Pascale Verpoest
Financiën & ticketing
Stephanie Fruy
— stephanie.fruy@concertgebouw.be
Sylvie De Muer, Salina De Meyer, Stéfanie Dobbelaere, Nikita Lisabeth,
Sandy Scherrens
Concertgebouw Events
An Merlier
— an.merlier@concertgebouw.be
Rutger De Cloedt, Marie-Paule Van de Moortel, Kevin Van Nieuwenhuyse
Infrastructuur & exploitatie
Wim Neels
— wim.neels@concertgebouw.be
Preventie
Luk Verdegem
IT
Ludwig Van Daele
Podiumtechniek & logistiek
Geerolf Jacques, Jasper Bogaert, Anthony Carney, David Carney,
Mattias Debrabandere, Stef De Coster, Sanjana Duijck, Dhala Tenzin,
Bram Vanwelsenaers
Onthaal
Maja Neerman, Peter De Bruyne, Joke De Ketelaere, Judith
Desmyttere, Tamara Laisnez, Jasper Michiels, Wim Taets, Kristina Van
Loo, Marie Vanhee
Concertgebouwcafé
Sophie Van Severen, Levent Karagedik, Jeroen Lunter

© sightways

Schoonmaak
Chantal Van Nieuwenhuyse, Jessica Debels, Marta De Klerck,
Caroline Lowyck, Claudia Verdonck, Ciren Zhuoma
Infrastructuur
Piet De Meester, Filip De Clerck, Jeroen Beirens, Mattias Delodder
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Bestuur

vzw Concertgebouw Brugge
Erevoorzitter
Patrick Moenaert

Bestuursvergadering
Hugo Vandamme
voorzitter

Paul Blomme

Artistiek comité
Hugo Vandamme, Ignace Bossuyt, Clémence Clarysse,
Hilde Daem, Gable Roelofsen, Steven Slos, Joannes Van
Heddegem, Jeroen Vanacker en Katrien Van Eeckhoutte

Clémence Clarysse

Patrick Moenaert

Remuneratiecomité
Hugo Vandamme, Joachim Coens, Patrick Moenaert

AUGUSTUS
vr-zo

05-14.08.2022

MA Festival 2022

Vrijheid

vr

05.08.2022

20.00

Ensemble Correspondances

Cupid & Death

Auditcomité

za

06.08.2022

20.00

CONTINUUM

Missa miniatura

Geert Anthierens, Cathy Brouckaert, Johan Coens
en uitgenodigd: Katrien Van Eeckhoutte

di

09.08.2022

11.30

Justin Taylor

La Marseillaise

di

09.08.2022

20.00

MA Academy

Rameau. Fatal amour

do

11.08.2022

11.30

Yoann Moulin & Pierre Gallon

For two to Play

do

11.08.2022

20.00

The Mass Man

Muziektheater Transparant

Partners

vr

12.08.2022

20.00

Il Gardellino

Die Befreiung Israels

zo

14.08.2022

11.30

Keyvan Chemirani

Hâl

Het Concertgebouw dankt zijn subsidiënten,
sponsors en mediapartners.

zo

14.08.2022

20.00

B’Rock Orchestra

Adventurers

20.00

Neske Beks, Kris Defoort & Bas Losekoot

Startschot van het seizoen met woord,
beeld en muziek

Stichtende overheden
Joachim Coens

Het Concertgebouw is een realisatie
van de Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen
en de Vlaamse Gemeenschap

Sandrine De Crom

Subsidiërende overheden
Elisabeth Hoste

Nathanaëlle Kiekens
ondervoorzitter

Structurele partners

SEPTEMBER
za

03.09.2022

za-zo

03.09-23.10.2022

Lore Dejonckheere, Lien De Graeve & Eva Mpatshi TimeLock

za-zo

03.09-08.11.2022

Tentoonstelling Bas Losekoot

vr

16.09.2022

20.00

Frederik Croene & Karl Van Welden

Solastalgia

za

17.09.2022

20.00

Anima Eterna Brugge & Pablo Heras-Casado

Bruckner. Symfonie nr.7

zo

18.09.2022

11.00

Lees meer!

Literatuur op zondag

wo

21.09.2022

20.00

Jungle Book reimagined

Akram Khan Company

vr

23.09.2022

20.00

Neske Beks

Keynote

vr

23.09.2022

20.00

Vox Luminis

Schütz. Psalmen Davids

za

24.09.2022

20.00

Brussels Jazz Orchestra ft. Osama Abdulrasol &
Jahida Wehbe

Night 352

di-zo

27.09-02.10.2022

Topstukweek Henry Purcell

Dido & Aeneas

di

27.09.2022

10.00

Portret van Purcell

Luistercursus

do

29.09.2022

20.00

Woman.Life.Song

Neske Beks over vrouwelijke rolmodellen

vr

30.09.2022

20.00

Hathor Consort

Benjamin. Upon Silence

Renaat Landuyt

Gable Roelofsen

Regeringscommissarissen

Sponsors

Dominique Savelkoul

Lisa Lust

Algemene vergadering
Geert Anthierens, Ignace Bossuyt, Cathy Brouckaert,
Clémence Clarysse, Joachim Coens, Johan Coens, Hilde
Daem, Hilde Decleer, Veerle Declercq, Dirk De fauw, Michel
D’Hooghe, Mieke Hoste, Piet Jaspaert, Nathanaëlle Kiekens,
Jo Libeer, Patrick Moenaert, Gable Roelofsen, Yves Roose,
Steven Slos, Claire Tillekaerts, Frank Vandevoorde, Bob
Vanhaverbeke, Joannes Van Heddegem, Eric Van Hove,
André Van Nieuwkerke, Christina Van Geel, Erna Vienne,
Vlaamse Gemeenschap (vertegenwoordigd
door Hugo Vandamme, Martine Bruggeman,
Betty Hoste en Paul Blomme)
Stad Brugge (vertegenwoordigd door Nico
Blontrock en Renaat Landuyt)
BMCC (vertegenwoordigd door Sandrine De Crom)
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Gebruik de handige
aanvinkkolom in deze kalender
om je wenslijstje of je keuzeabo
samen te stellen.

Fondsenwervingscomité

Nico Blontrock

Martine Bruggeman

Kalender

Mediapartners

OKTOBER
za

01.10.2022

20.00

Early Opera Company

Purcell. Dido and Aeneas

zo

02.10.2022

15.00

HUSH. Henry’s dream machine

Zonzo Compagnie

za

08.10.2022

20.00

The Tallis Scholars

Brumel & Lang

zo

09.10.2022

Deep Listening Day I

Met onder meer Hans Beckers, Arne Deforce &
Ignace Michiels

zo

09.10.2022

11.00

Lezing

Verhalen in muziek

zo

09.10.2022

11.00 &
14.00

Hans Beckers

La Floresta (deel 1)

zo

09.10.2022

15.30

Arne Deforce

Xenakis, Saariaho & Cendo

zo

09.10.2022

17.30

Ignace Michiels

César Franck
Mozart, Elgar & Wagner

vr

14.10.2022

20.00

London Philharmonic Orchestra

zo

16.10.2022

15.00

Kris Defoort & Jan Michiels

Dedicatio

wo

19.10.2022

16.00

roundABOUT

Zonzo Compagnie & ChampdAction

vr

21.10.2022

20.00

Bang on a Can All-Stars

Brian Eno. Music for Airports

za

22.10.2022

20.00

SONOMA

La Veronal / Marcos Morau

zo

23.10.2022

19.00

Antwerp Symphony Orchestra

Elgar, Wagner, Scriabin & Clyne

ma

24.10.2022

20.00

Memento

Unfold Händel

do

27.10.2022

20.00

BRYGGEN

Liszt, Strauss & Vasks

za

29.10.2022

10.00

Iedereen Klassiek

Hét feest van de klassieke muziek
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NOVEMBER
za

05.11.2022

20.00

Mozart / Concert Arias

Opera Ballet Vlaanderen /
Anne Teresa De Keersmaeker

Mozart / Concert Arias

Opera Ballet Vlaanderen /
Anne Teresa De Keersmaeker

06.11.2022

Mozartmateriaal

Ana Torfs & Jurgen Persyn

za-zo

05-06.11.2022

KRIKRAK

Festival voor kleine en grote mensen

wo

09.11.2022

Eklekto

Ryoji Ikeda. Music for Percussion I & II

zo

06.11.2022

zo

16.00

20.00

za

12.11.2022

20.00

L'Arpeggiata

Himmelsmusik

do

17.11.2022

14.00

Zemlinsky in zijn tijdsgeest

Luistercursus

za

19.11.2022

20.00

Brussels Philharmonic

Metropolis

do

24.11.2022

14.00

Zemlinsky in zijn tijdsgeest

zo

22.01.2023

20.00

Collegium Vocale Gent

Meines Lebens Kraft

vr

27.01.2023

20.00

Antwerp Symphony Orchestra

Stravinsky & Bartók

za

28.01.2023

19.00 &
20.00

Ratas del viejo Mundo

Démon / Corps secret

zo

29.01.2023

11.00,
14.00 &
16.00

De Spiegel

Allemaal beestjes

ma

30.01.2023

10.00

Tonarius

Luistercursus

16.00

Les Siècles

Debussy. Pelléas et Mélisande

Têtes-à-têtes

Intense muzikale ervaringen in de
Kamermuziekzaal
Grieg

FEBRUARI
zo

02.02.2023

Luistercursus

do-zo

02-26.02.2023

vr

25.11.2022

20.00

I SOLISTI & Balder Dendievel

Metamorphosen

do

02.02.2023

20.00

Matthieu Idmtal

za

26.11.2022

19.30

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Beethoven & Bruckner

vr

03.02.2023

20.00

Kris Defoort & Veronika Harcsa

Pieces of Peace

wo-vr

30.11-02.12.2022

Topstukweek Alexander Zemlinsky

Die Seejungfrau

zo

05.02.2023

15.00

Psallentes

Tonarius

wo-vr

30.11-02.12.2022

Tentoonstelling Elisa Maenhout

Watervolk

do

09.02.2023

20.00

Thomas Bauer & Jos van Immerseel

Schubert. Winterreise

wo

30.11.2022

20.00

Het Collectief & Katrien Baerts

Zemlinsky, Webern & Schönberg

vr

10.02.2023

20.00

Soolmaan Quintet

Nomaden op de brug

zo

28.11.2021

15.00

Brussels Philharmonic

Berlioz & Saint-Saëns

za

11.02.2023

20.00

Wouter Valvekens

Schumann, Chopin & Szymanowski

zo

12.02.2023

15.00

Lucile Richardot & Anne de Fornel

A Charm of Lullabies

14.00

Zemlinsky in zijn tijdsgeest

Luistercursus

do

16.02.2023

20.00

Jerusalem Quartet & Elisabeth Leonskaja

Dvořák, Shostakovich & Webern

DECEMBER
do

01.12.2022

vr

02.12.2022

20.00

Orchestre National de Lille

Rachmaninov & Zemlinsky

vr

17.02.2023

20.00

Marie François

Chopin & Mendelssohn

zo

04.12.2022

19.00

B’Rock Orchestra & Avi Avital

Napolitaanse flair

za

18.02.2023

20.00

Counterforces, Amos, Lore & IKRAAAN

Frederik Croene & Dominique De Groen

do-zo

08-18.12.2022

December Dance 2022

De jaarlijkse hoogmis van de dans

zo

19.02.2023

15.00

Imago Mundi

Whirling Waters

do

08.12.2022

20.00

CARCASS

Marco da Silva Ferreira

vr

24.02.2023

20.00

Quatuor Danel

Mendelssohn, Weinberg & Defoort

vr

09.12.2022

20.00

THIS IS NOT « an act of love & resistance »

Aina Alegre / Studio fictif

za

25.02.2023

20.00

Tsubasa Hori & Indrė Jurgelevičiūtė

Fijnbesnaard

Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble

zo

26.02.2023

15.00

Alexander Declercq

Liszt. Années de pèlerinage

za

10.12.2022

20.00

any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones

zo

11.12.2022

20.00

miramar

Christian Rizzo / ICI-CCN Montpellier
wo-vr

01-31-03.2023
05.03.2023

MAART

di

13.12.2022

20.00

The Köln Concert

Trajal Harrell / Schauspielhaus Zürich
Dance Ensemble

wo

14.12.2022

20.00

Eye, Lash!

Kat Válastur

zo

za

17.12.2022

20.00

tumulus

François Chaignaud & Geoffroy Jourdain

wo-za 08-11.03.2023

wo

21.12.2022

20.00

De Donkere Kamer

Kijken en luisteren naar fotografie

vr

10.03.2023

Black History Month

Fototentoonstelling

20.00

Kammerorchester Basel

Haydn & Mozart

Bits of Dance

Het festival van de vernieuwing

20.00

DISQUIET

Lisa Vereertbrugghen

do

22.12.2022

20.00

Il Giardino Armonico & Isabelle Faust

Locatelli & Vivaldi. Vioolconcerti

za

11.03.2023

20.00

Asko|Schönberg & Colin Currie

Reich/Richter

vr

23.12.2022

20.00

Vox Clamantis

Een Estse kerst

zo

12.03.2023

11.00

Lees meer!

Literatuur op zondag

Het Echo-ritueel

Verbindingsavond

datum te bepalen
JANUARI
zo

08.01.2023

15.00

za

14.01.2023

20.00

wo-zo 18-22.01.2023
wo-zo 18-22.01.2023
wo
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18.01.2023

16.00

vr

17.03.2023

20.00

Belgian National Orchestra

Defoort, Beethoven & Luther Adams

Nieuwjaarsconcert

za

18.03.2023

20.00

Quatuor Ebène

Bach, Bartók & Dubugnon

Anima Eterna Brugge & Julia Lezhneva

Aan de wieg van het belcanto

do

23.03.2023

20.00

Fabula

ECCE / Claire Croizé & Theater Bremen

Bach Academie Brugge 2023

Verlossing

za

25.03.2023

20.00

Ensemble Correspondances

Buxtehude. Membra Jesu nostri

zo

26.03.2023

14.00,
15.00 &
16.00

Nadar Ensemble

Stefan Prins. Der Wanderer 2.0

Topstukweek Johann Sebastian Bach

Mattheuspassie

Brussels Philharmonic

Een kasteel in de hemel

Bach. Himmelskönig, sei willkommen

Open repetities

Collegium Vocale Gent

wo

18.01.2023

20.00

François Salque & Vincent Peirani

Bach Project

do-za

30.03-08.04.2023

do

19.01.2023

10.30

Open repetities

Collegium Vocale Gent

do

30.03.2023

20.00

Collegium Vocale Gent

Bach. Johannespassie

do

19.01.2023

20.00

Vocabulary of need

Yuval Pick / Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape

vr

20.01.2023

09.30

Bach Academie

Luistercursus

vr

20.01.2023

20.00

Collegium Vocale Gent

Bach. Ein unbegreiflich Licht

za

01.04.2023

Muzieklabyrint

Zonzo Compagnie

za

21.01.2023

11.00

Wim Berteloot

Bach op beiaard

10.30,
14.00 &
16.00

za

21.01.2023

14.00

Solomon’s Knot

Bach. Motetten

zo

02.04.2023

Muzieklabyrint

Zonzo Compagnie

za

21.01.2023

16.30

Concerto Copenhagen & Jakob Block Jespersen

Buxtehude. Een stem uit het Noorden

10.30,
14.00 &
16.00

Luistercursus

APRIL

za

21.01.2023

20.00

Angela Hewitt

Bach. Klavierwerken

vr

07.04.2023

14.00

De Mattheuspassie ontrafeld

zo

22.01.2023

11.00

Wim Berteloot

Bach op beiaard

vr

07.04.2023

19.00

Vox Luminis & Freiburger Barockorchester

Bach. Mattheuspassie

zo

22.01.2023

11.00

Hanneke Allewijn

Hart, mond, daden, leven

za

08.04.2023

19.00

Vox Luminis & Freiburger Barockorchester

Bach. Mattheuspassie

wo

12.04.2023

19.00 &
21.00

Brussels Philharmonic

CLUB Surround

zo

22.01.2023

14.30

James Oesi

Bach op bas

zo

22.01.2023

16.30

Vlaams Radiokoor & Julien Libeer

Punctus contra Punctum
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13.04.2023

19.00 &
21.00

Brussels Philharmonic

CLUB Surround

vr

14.04.2023

19.00 &
21.00

Brussels Philharmonic

CLUB Surround

za

15.04.2023

15.00 &
17.00

Brussels Philharmonic

CLUB Surround voor families

20.00

do

wo

19.04.2023

za-vr

22-28.04.2023

za

22.04.2023

za

22.04.2023

Cinemaximiliaan

Filmconcert

All Arias

Muziektheaterbiënnale 2023

15.00

Figurine

Lieselot De Wilde

20.00

Between Two Lights

Muziektheater Transparant

zo

23.04.2023

15.00

Figurine

Lieselot De Wilde

wo

26.04.2023

20.00

Triptych

Peeping Tom

vr

28.04.2023

19.00

Bushra El-Turk

Centrale artiest All Arias praat over haar creaties

vr

28.04.2023

20.00

Woman at Point Zero

LOD muziektheater

MEI
do-vr

04-05.05.2023

do

04.05.2023

20.00

Topstukweek Olivier Messiaen

Turangalîla-symfonie

Katharine Dain & Sam Armstrong

Messiaen. Poèmes pour Mi

vr

05.05.2023

20.00

Brussels Philharmonic & Kazushi Ono

Messiaen. Turangalîla

zo

07.05.2023

11.00

Lees meer!

Literatuur op zondag

wo

10.05.2023

20.00

FUTUR PROCHE

Opera Ballet Vlaanderen / Jan Martens

vr

12.05.2023

20.00

Kris Defoort Trio & guests

Inner Pleasure

vr-zo

19-21.05.2023

Budapest Festival

Iván Fischer toont zich in al zijn facetten

vr

19.05.2023

20.00

Budapest Festival Orchestra

Bach, Brahms & Ligeti

za

20.05.2023

20.00

Budapest Festival Orchestra

Mahler 9

zo

21.05.2023

11.00

Musici van het Budapest Festival Orchestra

Concert voor kinderen met
autismespectrumstoornis

zo

21.05.2023

15.00

Musici van het Budapest Festival Orchestra

Kamermuziek

di

23.05.2023

20.00

Bochumer Symphoniker

Prisoner of the State

vr

26.05.2023

20.00

BL!NDMAN [sax] & [drums]

Icons – The American minimalists

Topstukweek Adriaan Willaert

Musica Nova

Colofon
Redactie
Jolien Baeckelandt, Peter De Bruyne, Lotte De Coene, Rik
De Jonghe, Jan De Moor, Sylvie De Muer, Albert Edelman,
Evi Huys, Alexander Jocqué, Hanne Pirlet, Jeroen
Vanacker, Bert Vanlaere & Georg Weinand
Met de actieve medewerking van
Team Concertgebouw, Bess Walleghem, Hendrik Vanden
Abeele, Jan Christiaens & Jens Compernolle (sightways)
Coördinatie & eindredactie
Lotte De Coene
Beelddramaturgie
La fabrique des regards / Lise Bruyneel
Seizoensbeelden p.1, p.9-20 & cover
Bas Losekoot
Vertaling
Stephen Smith & Géraldine Lonnoy
Vormgeving
skinn branding agency
Druk
INNI

Programmering
Jeroen Vanacker (artistieke leiding), Jan De Moor
en Albert Edelman (muziek), Georg Weinand (dans),
Evi Huys (participatieprojecten), Alexander Jocqué
(publiekswerking)

Blijf op de hoogte
• Als eerste op de hoogte zijn van wijzigingen
of een extra voorstelling? Alle nieuwtjes
ontvangen? Schrijf je in op onze nieuwsbrieven
via concertgebouw.be/blijfopdehoogte!
• Volg Concertgebouw Brugge en ontdek wat er
zich op het podium én backstage afspeelt!

@ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr
@concertgebouwbrugge

Verantwoordelijke uitgever
Katrien Van Eeckhoutte
’t Zand 34, 8000 Brugge
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld.
Alle gegevens over programma, bezetting, speeldata,
aanvangstijden en bereikbaarheid worden echter
vermeld onder voorbehoud. (1 mei 2022)

JUNI
vr-za

02-03.06.2023

vr

02.06.2023

20.00

Huelgas Ensemble

Il canzoniere di Petrarca

za

03.06.2023

20.00

Dionysos Now!

Willaert. Musica Nova

zo

04.06.2023

Deep Listening Day II

zo

04.06.2023

Zinderspin

Aifoon

zo

04.06.2023

De Zwerm

Aifoon

11.00 &
14.00

za

10.06.2023

20.00

Anima Eterna Brugge & Midori Seiler

De kring van Clara

wo

21.06.2023

20.00

Creatie 2023

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker

do

22.06.2023

20.00

Creatie 2023

Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker

Contact
Concertgebouw Brugge is een ecologisch
bewuste en duurzame ondernemer.
Lees meer over onze inspanningen op
concertgebouw.be/eco

Concertgebouw Events
An Merlier
- an.merlier@concertgebouw.be
Kunsteducatie
Rik De Jonghe
- rik.de.jonghe@concertgebouw.be
The Keys, Vrienden & groepen
Klantendienst
Jolien Baeckelandt
- jolien.baeckelandt@concertgebouw.be

Dit boek werd gedrukt op papier dat
afkomstig is uit verantwoord bosbeheer.

Het Concertgebouw verzamelt publieksgegevens bij het
reserveren van tickets en het aanvragen van informatie. Die
gegevens worden gebruikt om het publiek op de hoogte te houden
van het programma van het Concertgebouw. Het beheer en de
verwerking van je adresgegevens gebeurt conform de Europese en
Belgische privacywetgeving. Uitschrijven op onze communicatie,
adresgegevens wijzigen of verwijderen kan op elk moment. Tijdens
voorstellingen kunnen sfeerbeelden van het publiek gemaakt
worden. Ga voor meer info naar concertgebouw.be/privacy.
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Marketing & communicatie
Bert Vanlaere
- bert.vanlaere@concertgebouw.be
Sponsoring
Tuline Wentein
- tuline.wentein@concertgebouw.be
Pers
Stefanie Timperman
- stefanie.timperman@concertgebouw.be
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ABOWIJZER

SUPER—
HANDIG!

Vind het beste abonnement voor jou!

Kiezen is
allesbehalve
verliezen!

Ik wil niets
missen van
een festival

Laat maar
komen,
die tips!

Keuzeabo vanaf 3

Bach Academie
Brugge

abo Topstuk

Ik wil proeven van
cultuur = 10% korting

Bach is mijn
absolute idool

Deze absolute meesterwerken
wil ik eens in mijn leven live
gezien hebben

Keuzeabo vanaf 6

Ik ga voor de volledige
Bach Academie Brugge:
weekendpas Bach
Academie Brugge

Ik heb af en toe nood aan
een portie cultuur =
15% korting

Ik ben een enthousiaste
cultuurvreter = 
25% korting

Keuzeabo vanaf 50
Geef mij maar dag en
nacht cultuur: keuzeabo =
50% korting

Ik ❤ van barok

abo Start-to-classic
of Topstuk

Iván Fischer en de
zijnen kunnen me elke keer
weer bekoren

Geef mij maar de grote
klassiekers

Ik teken in voor de beide
symfonische concerten en
de middag vol kamermuziek:
weekendpas Budapest Festival

TICKETS

abo Bruisende barok

Budapest Festival
Keuzeabo vanaf 12

DOWNLOAD DE
CONCERTGEBOUW—
APP

abo Orkestrale kracht
Ik zoek symfonisch
vuurwerk

01

02

03

JE TICKETS
ALTIJD OP ZAK

ALLE INFO
BIJ DE HAND

STUUR TICKETS
NAAR JE VRIENDEN

concertgebouw.be/app
Lees alles over onze abonnementen op p. 146-147
of concertgebouw.be/abonnementen
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Balkon 2

Rang 1   

Rang 2   

Rang 3   

Plaatsen voor rolstoelgebruikers

Dit zaalplan geeft de verdeling weer van de stoelen in de Concertzaal, hun nummer en rang. Deze verdeling is verschillend voor muzieken dansvoorstellingen en is indicatief. Bij elke voorstelling is het aantal verkochte stoelen variabel en afhankelijk van de geldende
veiligheidsvoorschriften. Kijk daarom steeds op concertgebouw.be bij de voorstelling van jouw keuze welke tickets beschikbaar zijn.
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