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Leuven, 25.09.2017 – 25.10.2017		

Muziek van de 20e eeuw | The classics of the future
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– festivalcursus –
Luisteren naar de 20e eeuw
3e editie

Over de veelzijdigheid van Mahler en Schulhoff, de intense
muziek van Goebajdoelina en Oestvolskaja en de eindeloos
geschakeerde klankenweelde van de Franse muziek.
di 19 - 26.09.2017 & do 12.10.2017, van 20:00 tot 22:00
Huis van de Polyfonie | www.davidsfonds.be

novecento
The 20th century has been behind us for
nearly twenty years now. Yet it seems as if we
are still hard at work mining its inexhaustible richness. Week after week musicians are
digging up ‘new’ masterworks, and they still
sound new to our ears; they expand our musical
horizon, and dare us to listen. In doing so, they
also open up new worlds outside the comfort
zone of the purely ‘familiar’.
From its founding, Novecento has encouraged
the search for lesser-known masterworks. Of
course our festival is also devoted to the classics
of the 20th century, but most of all we love
connecting these works with others which are
equally good but which, for whatever reason,
are less well known. This year we present many
double portraits: Shostakovich and Ustvolskaya,
Ravel and Enescu, Debussy and Szymanowski,
Stravinsky and Schulhoff, and on and on. This
will not only enable the lesser known composers
to emerge from the shadows of their more-famous colleagues; they’ll also be able to shed new
light on the boundless richness of recent music.
Above all, Novecento is a festival for open
minds: for music lovers who like to be taken
somewhere, but whether on the well-trodden
and less-taken paths, who always have a deeper
wish to be awed and amazed. Helping this wish
come true is actually our festival’s raison d’être.
Novecento is continually searching for works
that are unjustly neglected; and the festival
consistently works with musicians who besides
being excellent performers are also allies in this
fascinating quest.

Muziek van de 20e eeuw | The classics of the future

De 20e eeuw ligt intussen bijna twintig jaar achter ons.
Toch zijn we haar onuitputtelijke rijkdom nog volop aan
het ontginnen. Week na week delven musici ‘nieuwe’
meesterwerken op; ze verfrissen onze oren, verruimen
onze muzikale geest, en dagen ons luisteren uit. Ze openen daarbij ook nieuwe werelden naast het comfortabele
en gelukzalige rijk van de pure ‘herkenning’ .
Novecento stimuleert onverminderd de speurtocht
naar onderbelichte meesterwerken. Natuurlijk is ons
festival ook verknocht aan de klassiekers van de 20e eeuw,
maar bovenal houdt het ervan om deze te verbinden met
werken die minstens evenveel kwaliteiten hebben, maar
– om welke redenen dan ook – minder bekendheid genieten. Daarom presenteren we in deze editie een groot
aantal dubbelportretten: Sjostakovitsj en Oestvolskaja,
Ravel en Enescu, Debussy en Szymanowski, Stravinski
en Schulhoff, en ga zo maar door. De minder gekende
componisten zullen daarbij niet alleen uit de schaduw
kunnen treden van hun bekendere collega’s; ze zullen
vooral ook een nieuw licht kunnen werpen op de haast
grenzeloze rijkdom van de recente muziek.
Novecento is bovenal een festival voor open geesten:
voor muziekliefhebbers die zich graag op sleeptouw
laten nemen, zowel op bekende als minder bekende
paden, maar steeds met de diepe wens om verrast en
verwonderd te worden. Deze wens te helpen verwezenlijken is de eigenlijke bestaansreden van ons festival.
Daarom werkt Novecento zo graag samen met musici
die niet alleen uitstekende uitvoerders zijn, maar bovendien ook bondgenoten in deze boeiende queeste.
pieter bergé
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openingsconcert academiejaar / opening concert of the academic year ku leuven

Maandag Monday

25.09.2017 – 20:30
Gustav Mahler – Des Knaben Wunderhorn,
Der Abschied (Das Lied von der Erde)

Aula Pieter De Somer
Intro: Pieter Bergé, 19:45

Oxalys – Margriet van Reisen mezzosopraan / mezzo-soprano,
Henk Neven bariton / baritone

tickets € 25

“ Die Gedanken sind frei ”
Mahler aims to make the infinite variety
of aspects of our existence audible in
his music. He keeps flinging his listeners back and forth between extremes:
between the trivial and the exalted, the
fleeting and the eternal, compassion
and mockery. His works pass through
every kind of world imaginable: innocent birdsong weaves around cynical
funeral marches, complex counterpoint
struts alongside banal folk music and
never-ending elegiac melodies snuggle
up to clunky peasant dances. The
first part of this opening concert (Des
Knaben Wunderhorn) is dominated by
everyday life in a century in which most
men were soldiers and women were
mothers, but in which real emotions
were surely like today’s. The second

Mahler wil in zijn muziek de eindeloze veelzijdigheid van het
bestaan hoorbaar maken. Daarom slingert hij zijn luisteraars
steevast heen en weer tussen uitersten: tussen het triviale
en het verhevene, het tijdelijke en het eeuwige, mededogen
en spot. Zijn werken doorkruisen alle denkbare werelden:
onschuldige vogelgeluidjes krinkelen rond cynische dodenmarsen, complex contrapunt paradeert aan de zijde van
banale volksmuziek, eindeloze elegische melodieën nestelen
zich naast plompe boerendansen. In het programma van dit
openingsconcert overheerst in het eerste deel (Des Knaben
Wunderhorn) de sfeer van het alledaagse, in een eeuw waarin
mannen nog vooral soldaten waren en vrouwen moeders,
maar waarin de échte emoties allicht precies dezelfde waren als
vandaag. In het tweede deel (Der Abschied) vindt een indrukwekkende verdieping plaats, waarbij de alledaagsheid vervaagt
in een tijd die niet meer meet- of vatbaar is.

part (Der Abschied) has a dramatic new
depth, in which the everydayness blurs

– Oxalys verwierf de voorbije jaren een grote reputatie in de uit-

into a time that is no longer measurable

voering van arrangementen van symfonieën en liedercycli van Gus-

or receptive.

tav Mahler. Met de uitvoering van de bewerking van Des Knaben

– Oxalys has gained a solid reputation in
recent years for their performances of arran-

Wunderhorn (een première voor België) voegt het ensemble een
nieuwe parel toe aan zijn indrukwekkende Mahler-kroon.

gements of Gustav Mahler’s symphonies and
song cycles. With this version of Des Knaben
Wunderhorn (a premiere for Belgium), the
ensemble adds another jewel to its impressive
Mahler crown.
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sponsors: bnp paribas fortis – peeters drukkerij/uitgeverij/boekhandel

i.s.m. / co-presentation
openingsconcert
academiejaar
amuz
/ opening concert of the academic year ku leuven
concert van de stad leuven / concert of the city of leuven

Donderdag Thursday

28.09.2017 – 20:30

Sofia Goebajdoelina – De Profundis, In Croce,
Freue Dich, Silenzio

Sint-Geertruikerk
Intro: Klaas Coulembier, 19:45

Bram Bossier viool / violin,
An Raskin bajan – Russische accordeon / Russian accordion,
Pieter Wispelwey cello

tickets € 20

Silenzio …
Sofia Gubaidulina is one of the most
inward-looking composers in recent
music history. Her works use almost
mystical sound conceptions which she
then attempts to turn into concrete
compositions. To listeners it often
seems as if her music is created on
the spot, newborn and pure, making
listening to her music a very intimate
experience. Although she uses limited
means, we are continually surprised and
moved by her improbably rare feel for

Sofia Goebajdoelina is een van de meest verinnerlijkte componisten uit de recente muziekgeschiedenis. In haar werken
vertrekt ze van haast mystieke klankvoorstellingen die ze
vervolgens in concrete composities tracht om te zetten. Voor
de luisteraar lijkt het vaak alsof haar muziek ter plaatse geboren
wordt, in al zijn ongereptheid. Luisteren naar de muziek van
Goebajdoelina is dan ook een heel intieme gebeurtenis. Hoe
weinig middelen ze ook gebruikt, steeds opnieuw verrast en
ontroert ze door haar onwaarschijnlijke zin voor nuance en
kwetsbaarheid. Zelfs het besef van tijd vervaagt erbij.

nuance and her vulnerability. Even our
sense of time becomes blurred.

– An Raskin en Bram Bossier (samen Agartha) leggen zich al jaren
toe op het werk van Sofia Goebajdoelina, en werden daarvoor zelfs

– An Raskin and Bram Bossier (Agartha) have
devoted themselves for years to Sofia Gubaidulina’s work, and their efforts have even

al bekroond met een ‘Diapason d’or’. Door hun even integere als
pretentieloze benadering van haar muziek, zijn zij de gedroomde

been awarded a ‘Diapason d’or’. Their sincere

uitvoerders van deze filigranen muziek. Met Pieter Wispelwey, een

and unpretentious approach to her music

oude en geliefde bekende van het Novecento-publiek, verkeren ze

makes them the dream team to perform this
refined music. And with Pieter Wispelwey,

in uitstekend gezelschap!

well known to Novecento audiences, they’ll be
in excellent company!
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productie / production muziektheater transparant

Dinsdag Tuesday

3.10.2017 – 20:30
stuk

Liederen van / Songs by

tickets € 20

Claude Debussy ․ Maurice Ravel ․
Camille Saint-Saëns ․ Henri Duparc ․ Erik Satie ․
Gabriel Fauré ․ Jules Massenet
Claron McFadden sopraan / soprano, Claire Chevallier piano,
Josse De Pauw verteller / storyteller (video)

Façade – De wereld van Mata Hari
In peacetime, she was celebrated as
an erotic dancer and desired by some
of the most powerful men on the continent. In wartime, she was mercilessly
executed by the same men as a spy.
What was going on in the minds of
her admirers and executioners? What
desires, fears and aggression possessed
them? And why, a hundred years after
her death, can we still not fathom her
mystery? In this dramatic recital of
French songs from the late 19th and
early 20th centuries, Mata Hari still
wears the mantle of silence, keeping her
secrets hidden behind a façade of veils

In vredestijd werd ze als erotische danseres bejubeld en bemind
door de machtigste mannen van het continent. In oorlogstijd werd ze als vermeende spionne door diezelfde mannen
genadeloos terechtgesteld. Wat ging er om in de hoofden van
haar bewonderaars en beulen, door welke verlangens, angsten
en agressie werden zij bevangen? En waarom kunnen wij –
honderd jaar na haar dood – haar mysterie nog altijd niet
doorgronden? In dit theatrale recital met Franse liederen uit de
late 19e en vroege 20e eeuw, hult Mata Hari zichzelf nog steeds
in stilzwijgen. Ze houdt haar geheimen verborgen achter een
façade van sluiers en mist. Haar verhaal wordt verteld vanuit
het perspectief van de vele mannen in (en na) haar leven, die
verschijnen via video-opnames.

and mist. Her story is told from the perspective of the many men in (and after)
her life, who appear in video recordings.

– Muziektheater Transparant brengt voor deze nieuwe productie
een schitterende bezetting samen. Josse De Pauw neemt de manne-

– Muziektheater Transparant brings together

lijke rollen voor zijn rekening, terwijl sopraan Claron McFadden

a superb ensemble for this new production.

en pianiste Claire Chevallier hem een weerwoord bieden met

Josse De Pauw will take on the male roles,
while soprano Claron McFadden and pianist

muziek van Mata Hari’s tijdgenoten en met brieven van vrouwen

Claire Chevallier will respond with music by

uit de Eerste Wereldoorlog.

Mata Hari’s contemporaries and with letters by
women dating from the First World War.
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Zaterdag Saturday

coproductie / co-production 30cc

7.10.2017 – 20:30
30CC/Schouwburg

Claude Debussy – Pelléas et Mélisande

Interview met / with Jan Michiels,

Jan Michiels & Inge Spinette piano, Lore Binon sopraan / soprano,
Yves Saelens tenor, Werner Van Mechelen & Jérôme Varnier bas / bass,
Angélique Noldus & Camille Bauer mezzosopraan / mezzo-soprano,
Klaas Verpoest licht- en tekstregie / light direction and text editing

19:45
tickets € 25

Impressions de Pelléas
If we are to believe Olivier Messiaen,
Debussy’s Pelléas et Mélisande is the
single greatest masterpiece of French
music. According to him, ‘never before
[had] music delved this way into the realm of the unconscious’ or ‘the depth of
the human emotions that are developed
in [the piece]’. Messiaen hits the nail on
the head: Pelléas is not about facts, but
feelings. The opera walks precariously
along the abysses of human desire. This
held-in sense of danger is expressed
even more strongly, if possible, in Marius Constant’s arrangement for chamber
ensemble. Far from the rhetoric of the

Als we Olivier Messiaen mogen geloven, is Debussy’s Pelléas
et Mélisande het grootste meesterwerk uit de Franse muziek.
Volgens hem werd “de diepgang van de menselijke gevoelens die
erin ontwikkeld worden” en “het domein van het onderbewustzijn nooit eerder zo door muziek ontgonnen”. Messiaen slaat de
nagel op de kop: in Pelléas draait het niet om feiten, maar om
emoties. De opera balanceert vervaarlijk langs de afgronden van
het menselijk verlangen. In de kamermuzikale versie van Marius
Constant komt deze ingehouden afgrondelijkheid zo mogelijk
nog sterker tot uiting. Ver van de retoriek van het grote gebaar,
heerst hier een esthetiek van de subtiliteit. Claude Debussy en
Maurice Maeterlinck spreken de taal van het onderhuidse, waarbij de essentie zich vertoont in rimpelingen en briesjes.

big gesture, an aesthetics of subtlety
rules here. Debussy and Maeterlinck
speak the language of repressed emotion, the essence of which is revealed in
ripples and gentle breezes.
– With this production, a long-cherished wish
comes true for Jan Michiels and Inge Spinette

– Jan Michiels en Inge Spinette (Pianoduo Yin-Yang) zien met
deze productie een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. In
Leuven brengen ze de première van deze versie, die ze binnenkort
ook op cd zetten. Klaas Verpoest zet de kleurenrijkdom van de
partituur extra in de verf met licht- en tekstprojecties. Lore Binon

(Pianoduo Yin-Yang). In Leuven they’ll present

en Yves Saelens nemen de titelrollen voor hun rekening, terwijl

the premiere of this version, which they’ll also

Werner Van Mechelen de sinistere Golaud vertolkt.

shortly record on CD. Klaas Verpoest will bring
out the abundant colour in the score with
appropriate light and text projections. Lore
Binon and Yves Saelens will perform the title
roles, while Werner Van Mechelen will play the
sinister Golaud.

–minisymposium–
Pelléas et Mélisande
za 7.10.2017, 14:30 - 17:30
30CC/Schouwburg

Over de mysterieuze en fragiele wereld van Pelléas
et Mélisande: wat maakt deze opera zo bijzonder,
wat zegt hij over het tijdskader en waarom raakt
hij vandaag nog zoveel luisteraars?
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Maandag Monday

9.10.2017 – 20:30
Iers College

Gérard Grisey – Vortex Temporum

tickets € 18

New European Ensemble

De maalstroom van de tijd
The sextet Vortex Temporum by the
French spectralist Gérard Grisey is
seen more and more as one of the
great late-20th-century chamber music
works. Despite the recent success that
Anne Teresa De Keersmaeker had with
it, the work remains under-performed.
Novecento has turned the spotlights on
it, and we are programming the work
not once, but twice in this concert. This
gives you the opportunity to completely
immerse yourself in the wondrous temporal dimensions that Grisey sets out in
Vortex Temporum. You’ll experience not
only the human perspective but that of
the whales, birds and insects. There will
be a short intermezzo between the two
performances, during which the musicians will talk about their fascination with
this work.
– Vortex Temporum is an absolute ‘classic’ for
the New European Ensemble, since it was one

Het sextet Vortex Temporum van de Franse spectralist Gérard
Grisey geldt meer en meer als een van dé grote kamermuziekwerken uit de late 20e eeuw. Ondanks het grote succes
dat Anne Teresa De Keersmaeker er enkele jaren geleden
(en recent nog in het MOMA) mee haalde, blijft het werk
vooralsnog onderbelicht. Daarom richt Novecento er volop de
schijnwerpers op, en laat het dit werk niet één, maar twee maal
horen. Dat geeft u alvast de gelegenheid om helemaal door
te dringen in de wonderbaarlijke tijdsdimensies die Grisey
in Vortex Temporum uittekent. Daarbij komt niet alleen het
menselijke perspectief aan bod, maar ook dat van walvissen,
vogels en insecten. Tussen de twee uitvoeringen is er een kort
intermezzo, waarin de musici hun fascinatie voor dit werk zelf
zullen toelichten.
– Voor het New European Ensemble is Vortex Temporum een
absolute ‘klassieker’. Het werk vormde zelfs mee de aanleiding tot
hun oprichting in 2008. Sindsdien voeren ze het met onverminderde passie uit. Intussen hebben ze een stevige reputatie

of the pieces that inspired the founding of the

uitgebouwd, niet alleen als superieure musici, maar vooral ook als

group in 2008. In the meantime their passion

onvermoeibare ambassadeurs van nieuwe muziek, vaak in combi-

for performing it has not diminished a bit, and
they have built up a solid reputation not only
as excellent musicians, but also as tireless
ambassadors of new music, often combined
with other forms of art.
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natie met ander kunstvormen.

Woensdag Wednesday

11.10.2017 – 20:30
Intro: Jeroen D’hoe, 19:45

Karol Szymanowski – Strijkkwartet / String quartet n° 1 & 2
Claude Debussy – Strijkkwartet / String quartet

tickets € 18

Meccore String Quartet

Grote Aula Maria Theresia College

Szymanowski – mysterie & meesterschap
Szymanowski is one of the many
20th-century composers whose name
we know but not his music. In fact
there’s no good explanation for this;
hearing the Polish composer’s string
quartets just once is all you need to
convince you of their matchless excellence. Like the Debussy quartet, the
unusual subtlety and range of shades
in these works make them enchanting
from the first note to the last. Despite
the unmistakable French influence,
Szymanowski also succeeds effortlessly
in creating his own extremely authentic
voice. In the same way as last year,

Szymanowski is één van de talrijke 20e-eeuwse componisten
waarvan velen de naam, maar weinigen de muziek kennen.
Eigenlijk is dat een mysterie: één beluistering van de strijkkwartetten van deze Pool zal volstaan om u te overtuigen van de weergaloze kwaliteiten ervan. Net zoals het kwartet van Debussy betoveren deze werken door hun subtiliteit en schakeringsrijkdom.
Szymanowski slaagt er bovendien moeiteloos in om, ondanks
de onmiskenbare Franse invloed, een uiterst authentieke stem
te laten horen. Zoals het Tsjechische Pavel Haas Quartet vorig
jaar het publiek overrompelde met een indringend kwartet van
de componist Pavel Haas, zo krijgt dit jaar het Poolse Meccore
String Quartet een forum om één van zijn grootste kunstenaars
in al zijn meeslepende finesse voor te stellen.

when the Czech Pavel Haas Quartet
took the audience by surprise with a
poignant quartet by the composer whose name they share, the Polish Meccore

– Het Poolse Meccore String Quartet is een van de nieuwe lichtpunten aan het al rijkelijk bezaaide strijkkwartetten-firmament.

Quartet is being given a forum in which

Het ensemble laat zich kenmerken door een uiterste zuiverheid van

to present one of their greatest artists in

toon en een enorm kleurenarsenaal. De voorbije jaren stapelde het

all his compelling finesse.

de internationale ‘awards’ op, en werd het steeds opnieuw geroemd

– Poland’s Meccore String Quartet is one
of the newer bright stars in the already rich
string-quartet firmament. Characterised by
an extreme purity of tone and a huge range
of colours, in the last few years the quartet
has piled up the international awards, and
repeatedly are acclaimed for their refined and
surprising interpretations, lively playing and
enormous drive.

om zijn geraffineerde en verrassende interpretaties, zijn delicate en
levendige speelstijl en zijn enorme ‘drive’.
– studiedag –
De nobele kunst van het strijkkwartet
‘De uitvoering van strijkkwartetten’ staat centraal tijdens de studiedag
met onder andere een masterclass door Meccore String Quartet en de
Belgische première van de documentaire “4” van Daniel Kutschinski.
wo 11.10.2017 doorlopend op verschillende locaties.
Volledig programma op www.festival2021.be
i.s.m. luca School of Arts Campus Lemmens, Cinema zed, ku leuven, shiftn, Pools Instituut.
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COPRODUCTIE / CO-PRODUCTION 30CC
Zondag Sunday

15.10.2017 | 11:00 > 19:30
30CC/Schouwburg
dagticket / all-day ticket € 50 – lunch: € 15

Ravel & co
11:00 tickets € 20

Maurice Ravel is en blijft veruit de
meest geliefde en gespeelde Franse
componist uit de 20e eeuw. Zijn
Boléro is een deel van het collectief
geheugen geworden, maar vormt
slechts een fractie van een oeuvre dat
uitsluitend uit meesterwerken bestaat.
Novecento focust dit jaar op de
kamermuziek van de Franse grootmeester. Verspreid over drie concerten
krijgt u een volledig overzicht van
zijn composities voor twee tot zeven
instrumenten. In elk concert wordt
Ravel vergezeld door één of meer tijden landgenoten, die voor het nodige
perspectief en contrast zorgen.

À deux
Maurice Ravel – Vioolsonate / Violin sonata
n° 1 & 2, Tzigane
Francis Poulenc – Vioolsonate
/ Violin sonata
,
Maria Milstein viool / violin Hanna Shybayeva piano

Maria Milstein en Hanna Shybayeva presenteren
Ravels volledige werken voor viool en piano, van de
miniatuurtjes tot de twee grote sonates. Daarnaast
plaatsen ze de vioolsonate van Francis Poulenc, een
onvolprezen meesterwerk dat het duo in 2015 opnam
voor zijn luid bejubelde cd Sounds of War.
Maria Milstein and Hanna Shybayeva present
Ravel’s complete works for violin and piano, from
the miniatures to the two great sonatas. They’ll
also play the violin sonata by Francis Poulenc, an
underappreciated masterwork that the duo recorded
in 2015 for the highly acclaimed CD Sounds of War.

Maurice Ravel is one of the 20th
century’s most-loved and mostplayed French composer by far. His
Boléro is by now part of our shared

14:00 gratis / admission free

culture, yet it is a mere fraction of

Ravel ontrafeld

an oeuvre that consists entirely of
masterworks. This year Novecento is
focusing completely on the chamber
music by the great French master.
You’ll get a complete overview of
his compositions for two to seven
instruments, spread out over three
concerts. In every concert, Ravel is
accompanied by other great French
masters, who provide the necessary
perspective and contrast.
12

Jan Christiaens Lezing

Jan Christiaens schreef in 2015 het boek Ravel
ontrafeld. In een lezing vol luistervoorbeelden kadert
hij Ravels kamermuziek in zijn ruimere cultuurhistorische context.

15:30 tickets € 20

18:00 tickets € 20

À deux, à trois

À quatre, à cinq, à sept

Maurice Ravel – Sonate voor viool en cello /
Sonata for violin and cello, Pianotrio
George Enescu – Pianotrio n° 2

Claude Debussy – Danse sacré et profane
Maurice Ravel – Strijkkwartet / String quartet,
Introduction et Allegro
André Caplet – Conte fantastique d’après
Le masque de la mort rouge

Trio Khaldei

Het Belgische Trio Khaldei gooide hoge ogen
met zijn Sjostakovitsj-interpretatie tijdens het
Novecento-openingsconcert vorig jaar. Reden
genoeg om deze musici opnieuw uit te nodigen
voor de uitvoering van één van hun favoriete componisten. Naast de twee meesterwerken van Ravel
spelen ze een even schitterend als onbekend trio
van de Franse Roemeen Georges Enescu.
At last year’s Novecento opening concert, the
Belgian Trio Khaldei won audiences over with
their interpretation of Shostakovich. Reason
enough to invite them to perform one of their
favourite composers. They will also perform

Quatuor Zaïde, Sophie Hallynck harp, Toon Fret fluit /
flute, Ronald Van Spaendonck klarinet / clarinet,
Johan Van Cauwenberge voordracht / reading

Samen met het Franse Quatuor Zaïde en enkele
blazers opent harpiste Sophie Hallynck de meest
feeërieke registers van de Franse kamermuziek in
dit slotconcert. Naast Ravel maakt ook Debussy
zijn opwachting. Maar de grootste verrassing komt
allicht van de onbekende tijdgenoot André Caplet
die met dit betoverende instrumentarium een gruwelverhaal van Edgar Allan Poe tot leven brengt.

a masterful trio by the French-Romanian

Together with the French Quatuor

Georges Enescu.

Zaïde and several wind players,
harpist Sophie Hallynck will open
the most magical stops in French
chamber music in this closing
concert. Debussy will also make an
appearance. However, the biggest
surprise is probably his unknown
contemporary André Caplet, who uses
this bewitching group of instruments

– cursus – Voorbij de Boléro
Een luisteravontuur in de wondere wereld van Maurice Ravel met
Klaas Coulembier als gids. Of het nu een orkestwerk of intieme
kamermuziek is, Ravels muziek heeft altijd meerdere lagen.
vr 8.09.2017 van 10:00 tot 12:30 en van 14:00 tot 16:00,
Romaanse Poort, Leuven (ook in Antwerpen en Gent).
Basisprijs € 27; org. www.amarant.be

to bring to life a horror story by
Edgar Allan Poe.
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Woensdag Wednesday

18.10.2017 – 20:30
STUK
tickets € 18

Ervín Schulhoff ․ Alban Berg ․ Igor Stravinski ․
Arnold Schönberg
Daan Vandewalle piano, Johan Van Cauwenberge stem / voice,
Pieter Bergé tekst / text , Klaas Coulembier montage

Een grote onbekende: Ervín Schulhoff
The Czechoslovakian Jew Erwin Schulhoff was one of the most versatile European composers between the two world
wars. From early on, he closely followed
all the developments music underwent,
from Czech modernism and French
impressionism, the atonality of the
Second Viennese School to the invasion
of Europe by American jazz. Schulhoff
interpreted all of these influences in
his very own way. In a series of double
portraits, pianist Daan Vandewalle will
let you hear both Schulhoff’s willfulness

De Tsjechische Jood Ervín Schulhoff was een van de meest
veelzijdige Europese componisten tussen de twee wereldoorlogen. Van jongs af aan volgde hij alle muzikale ontwikkelingen
op de voet. Van het Tsjechische modernisme en het Franse
impressionisme, over de atonale vernieuwingen van de Tweede
Weense School tot en met de invasie van de Amerikaanse jazz
in Europa. Eigenzinnig als hij was gaf Schulhoff een specifieke
invulling aan al deze invloeden. In een reeks dubbelportretten
zal pianist Daan Vandewalle zowel Schulhoffs eigengereidheid
als zijn verbondenheid met zijn grote tijdgenoten hoorbaar
maken. Variatie en verrassing gegarandeerd!

and the connections with his great
contemporaries. Variety and surprises

– Daan Vandewalle is al jarenlang een gepassioneerde pleitbezor-

guaranteed!

ger van Ervín Schulhoffs weinig gespeelde muziek. Hij valt voor de

– For years, Daan Vandewalle has been a pas-

veelzijdigheid ervan, voor de fascinerende vermenging van humor

sionate champion of Schulhoff’s seldom-per-

en diepgang, voor de pianistieke perfectie, en voor het culturele

formed music. He loves its many facets, its

bewustzijn dat eruit spreekt. Die culturele achtergrond wordt in

fascinating mix of humour and depth, the
pianistic perfection of the works, and the
huge cultural awareness that it shows. During
the concert, this cultural background will be
integrated in an image and text collage.
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het concert geïntegreerd met een beeld- en tekstcollage.

Woensdag Wednesday

i.s.m. / co-presentation amuz, muziekgebouw aan ’t ij

25.10.2017 – 20:30
Abdij Keizersberg
Intro: Klaas Coulembier, 19:45
tickets € 20

Dmitri Sjostakovitsj – Strijkkwartet / String quartet n° 15
Galina Oestvolskaja – Compositie / Composition n° 1 Dona
Nobis Pacem, Compositie / Composition n° 2 Dies irae,
Compositie / Composition n° 3 Benedictus qui venit
Spectra Ensemble, Gerard Bouwhuis piano

Dona nobis pacem
Shostakovich versus Ustvolskaya is the
premise of this all-Russian requiem
concert. The ultimate stillness of
the last string quartet Shostakovich
wrote is diametrically opposite to the
relentless harshness of the three Compositions by Ustvolskaya – also known
as ‘the composer with the hammer’.
Where Shostakovich’s quiet and fragile
elegies seem resigned to approaching
death, Ustvolskaya seems to storm the
concrete gates of heaven. Her relentless
music sounds unshakeable. But behind
all the violence there is most of all an
unfathomable vulnerability, as if the
composer is doomed for eternity to
conquer her desperation. You’re in for
an impressive, confrontational and in
any case absolutely unique musical experience. The musical forces alone are

Sjostakovitsj versus Oestvolskaja: dat is het uitgangspunt van
dit volledig Russische requiemconcert. De ultieme verstilling
van het laatste strijkkwartet van Sjostakovitsj staat lijnrecht
tegenover de onverbiddelijke hardheid van de drie Composities
van Galina Oestvolskaja – ook soms “de componiste met
de hamer” genoemd. Waar Sjostakovitsj zich in een reeks
verstilde en uiterst fragiele elegieën lijkt neer te leggen bij de
nakende dood, bestormt Oestvalskaja eerder als een bezetene
de schijnbaar gebetonneerde hemelpoorten. Onwrikbaar klinkt
haar onverbiddelijke muziek. Maar achter alle geweld schuilt
vooral een onpeilbare kwetsbaarheid, alsof de componiste ten
eeuwigen tijde gedoemd is om zich tegen haar eigen wanhoop
te verweren. U krijgt hier een indrukwekkende, confronterende
en hoe dan ook volstrekt unieke muzikale ervaring
voorgeschoteld. Alleen al het excentrieke instrumentarium
doet het hoofd duizelen: piano, ‘kist’, 8 contrabassen,
4 fagotten, 4 fluiten, bastuba en piccolo.

dizzying: piano, percussion ‘coffin’,
8 contrabasses, 4 bassoons, 4 flutes,
bass tuba and piccolo.
– The musicians of the Spectra Ensemble love
challenges, especially if these entail exploring

– De musici van het Spectra Ensemble houden van uitdagingen,
zeker als ze daarmee de ultieme grenzen van muziek kunnen
aftasten. Pianist Gerard Bouwhuis, die Oestvolskaja’s muziek

the ultimate boundaries of music. Pianist

meermaals speelde in aanwezigheid van de componiste en bekend

Gerard Bouwhuis, who has performed Ustvol-

staat om zijn energieke uitvoeringsstijl, neemt de leiding over het

skaya’s music several times in the composer’s
presence and is known for his energetic

geheel. De kerk van de Abdij van Keizersberg vormt het schitteren-

playing, will conduct the ensemble. The church

de decor van deze strijd.

of the Keizersberg Abbey will be the splendid
setting for this battle.
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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