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Zondag 13 oktober
30CC/SCHOUWBURG

FREE SOLO
9:00

INTRO 1
Bach – Ignace Bossuyt
10:00-12:30

CONCERT 1

Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 2

Luciano Berio
Sequenza I voor fluit
Sequenza II voor harp
Sequenza III voor vrouwenstem
[ PAUZ E ]

Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 4

Luciano Berio
Sequenza IV voor piano
Sequenza V voor trombone
Sequenza VI voor altviool
13:30

INTRO 2
Berio – Mark Delaere
14:30-17:00

CONCERT 2

Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 6

Luciano Berio
Sequenza VII voor hobo
Sequenza VIII voor viool
[ PAUZ E ]

Free Solo
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Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 1

Luciano Berio
Sequenza IX voor klarinet
Sequenza X voor trompet en pianoklankbord
19:00-21:30

CONCERT 3

Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 3

Luciano Berio
Sequenza XI voor gitaar
Sequenza XII voor fagot
[ PAUZ E ]

Johann Sebastian Bach
Cellosuite nr. 5

Luciano Berio
Sequenza XIII voor accordeon
Sequenza XIV voor cello

Roel Dieltiens

cello

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
Felicia van den End
Astrid Haring
Adanya Dunn
Claudia Chan
Sebastiaan Kemner
Emlyn Stam
Ernest Rombout
Rada Ovcharova
James Meldrum

fluit
harp
stem
piano
trombone
altviool
hobo
viool
klarinet

Ryan Linham
Claudia Chan
Elliot Simpson
Johannes Schwarz
An Raskin
Willem Stam

trompet
piano
gitaar
fagot
accordeon
cello

COPRODUCTIE 30CC
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JOHANN SEBASTIAN BACH
1685-1750

Suites voor Cello Solo (1717-1723)
• Cellosuite nr. 1 in sol groot, BWV 1007
• Cellosuite nr. 2 in re klein, BWV 1008
• Cellosuite nr. 3 in do groot, BWV 1009
• Cellosuite nr. 4 in mi mol groot, BWV 1010
• Cellosuite nr. 5 in do groot, BWV 1011
• Cellosuite nr. 6 in re groot, BWV 1012
Voor veel componisten, tot op de dag
van vandaag, blijft het technische
meesterschap van componist
Johann Sebastian Bach een bron van
inspiratie

[ D e p r o b l e m a t i e k v a n d e b r o n n e n ] Tussen
1727 en 1731 kopieerde Anna Magdalena, Bachs tweede
vrouw, de zes cellosuites. Bij gebrek aan een autograaf is dit
manuscript voor de cellosuites wel de meest gezaghebbende
bron, maar er zijn heel wat opvallende verschillen met enkele
andere, van deze bron onafhankelijke afschriften. Dit stelt de
uitvoerders voor heel wat problemen wat betreft de boog
streek, de articulatie, de dynamiek en de ornamentiek van deze

Het oudst bewaarde manuscript van
Bachs beroemde cellosuites is een
kopie van de hand van zijn tweede
vrouw, Anna Magdalena, aan wie hij
dit bekende klavierboekje opdroeg

artistiek hoogstaande composities die de gebruiksmuziek van
die tijd ver overstijgen. Zo stelt zich onder meer de vraag
hoe bepaalde notengroepen moeten gespeeld worden, zoals
in de prelude van de Eerste Suite: al dan niet als gebonden
noten, en zo ja, per twee, per drie, als een plus drie of als drie

plus een? Vandaar dat van de speler een diep inzicht in de toenmalige
uitvoeringspraktijk en de esthetiek van het cellospel vereist wordt.
[ c y c l u s ] De zes cellosuites zijn niet zomaar als losse stukken gebun
deld, maar duidelijk geconcipieerd als een samenhangende cyclus. Alle
suites zijn zevendelig. De kern wordt gevormd door de vier ‘klassieke’
barokdansen, in de opeenvolging allemande, courante, sarabande en gi
gue. Elke suite begint met een prelude. Tussen de sarabande en de gigue
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plaatste Bach per twee suites een andere dans in tweevoud: menuet in de
Suites 1 en 2, bourrée in de Suites 3 en 4, en gavotte in de Suites 5 en 6. Na
de tweede dans van elk paar wordt de eerste herhaald, een typisch pro
cedé voor de toegevoegde zogenaamde ‘Galanterien’, zoals ook in Bachs
orkestsuites. Elke suite staat in een andere, verwante tonali
teit: vier grote en twee kleine tertstoonaarden, elk met een
eigen expressief karakter en wisselende speelmogelijkheden
(sol groot, re klein, do groot, mi mol groot, do klein, re groot).
Variatie en samenhang zijn perfect in evenwicht.
[ s u i t e ] Allemande, courante, sarabande en gigue zijn de
vier barokdansen die als suite zijn geconsolideerd door de
Duitse componist Johann Jakob Froberger (1616-1667). Hun
onderscheiden karakter wordt vooral bepaald door het
metrum (twee- of drieledig) en het tempo (van langzaam tot
snel). Het tempo van de allemande (in binaire maat) varieert.
Courante en gigue zijn snelle dansen. De sarabande is een
langzame dans in ternair metrum. Aan de oorspronkelijke
praktische dans herinneren de herhalingsstructuur (twee

Bij elk van de dansen uit de suite,
hoorden de nodige pasjes. Voor de
allemande: “Le Cavalier passe sous le
bras droit de sa Dame, et lui fait faire
plusieurs passes croisées en avant et
en arriere.”

onderdelen met herhaling) en de symmetrische frasenopbouw, vaak in
frasen van vier of een meervoud van vier maten. Met deze symmetrie gaat
Bach echter erg soepel om, door verkorting, verlenging en overlapping
van de muzikale zinnen. Die dansen zijn dan ook, met de typisch Duitse
uitdrukking, “künstlich elaboriert”, “met kunstzinnigheid uitgewerkt”.
[ G a l a n t e r i e ] Voor de toegevoegde dansen was toen de term
‘Galanterie’ courant. Het zijn vaak dansen van volkse oorsprong, die
meer dan de vier ‘klassieke’ dansen hun populaire oorsprong verraden,
structureel door de symmetrische frasen en puur muzikaal door hun
lichtvoetiger karakter. Ze zijn vaak afkomstig uit Frankrijk, zoals het
menuet, de bourrée en de gavotte. Erg populair werd het menuet, een
ternaire dans in een matig tempo, die later een vast onderdeel werd
van de symfonie. De bourrée is een snelle dans in tweeledige maat, die
Bach ook in zijn vier orkestsuites opnam. De gavotte is verwant aan de
bourrée. Ook deze dans duikt geregeld in Bachs suites op. In functie van
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het expressief contrast moduleert Bach in de tweede dans van een paar
enkele keren naar de grote of kleine tertstoonaard op dezelfde tonica (bv.
de menuetten in Suite 1 en 2: sol groot – sol klein en re klein – re groot).
[ p r e l u d e ] Zoals het woord zegt, is de prelude een voorbereiding
op wat volgt. Op meesterlijke wijze exploreert Bach hier alle technische
mogelijkheden van het instrument, overwegend door een vernuftig spel
met akkoordbrekingen. Het resultaat is vaak een soort “moto perpetuo”,
dat gelijkmatig doorloopt van begin tot einde. Van uitgesponnen lyrische
frasen is geen sprake: alles groeit organisch uit een minimaal motief dat
in de eerste maten wordt gepresenteerd. Vooral fascinerend zijn de ver
bluffende registerwisselingen, met plotse overgangen van laag naar hoog,
waardoor Bach de indruk wekt van melodie met begeleiding. De prelu
de van de Derde Suite is een dramatisch stuk met een indrukwekkende
spanningsopbouw. In de Vijfde Suite combineert Bach de prelude met een
fuga, niet vanzelfsprekend op een uitgesproken melodisch instrument!
[ v i e r e n v i j f s n a r e n ] Zoals de viool en de
altviool heeft de meest courante cello vier snaren, maar
om de speelmogelijkheden uit te breiden werd er in de
barok geëxperimenteerd met instrumenten met meer
snaren. Zo componeerde Bach zijn Zesde Cellosuite voor
De – nog steeds – ongebruikelijke toevoeging
van een vijfde snaar aan de cello gaf Bach nog
meer mogelijkheden op vlak van technische
virtuositeit in de Zesde Cellosuite

een vijfsnarig instrument, waarbij een snaar werd toe
gevoegd in het hoogste register (e’). Over welk instru
ment het precies ging, is nog steeds het voorwerp van
veel discussie. Wat er ook van zij, de toegevoegde vijfde

snaar geeft aanleiding tot uitgebreider akkoordisch spel, waarbij een aan
tal snaren gelijktijdig of als arpeggio (in snelle opeenvolging) wordt aan
gestreken. Bach maakt er in deze suite dan ook dankbaar gebruik van om
de technische vaardigheden van de speler duchtig op de proef te stellen!
[ s c o r d a t u r a ] Bij de Vijfde Suite staat genoteerd: ‘Suitte discor
dable’. Dit betekent dat de cello anders gestemd moet worden dan normaal.
De vier snaren van de cello zijn gestemd in kwinten, een octaaf lager
dan de altviool: do – sol – re – la. In de Vijfde Suite schrijft Bach voor
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dat de la-snaar een toon lager wordt gestemd naar sol.
Deze ingreep, bekend met de Italiaanse term scordatura
(van ‘scordare’: ‘verstemmen’), laat bijzondere effecten toe,
zoals akkoordisch spel op de open, niet ingekorte snaren,
wat ook resulteert in andere timbresonoriteiten. Met
scordatura wordt het ook mogelijk bepaalde akkoorden
te spelen die anders onuitvoerbaar zouden zijn. Tot de
beroemdste composities met scordatura behoren de zoge
naamde Rosenkranzsonates (ca. 1680) van de Oostenrijkse
violist Heinrich Ignaz Franz von Biber, die voor elk van vijf
tien sonates een andere stemming eist.

Het ‘omstemmen’, of ‘scordatura’, werd
door violist Heinrich Ignaz Franz von
Biber (1644-1704) ten top gedreven in zijn
Rosenkranzsonates

[ V i j f d e S u i t e , s a r a b a n d e ] Wie op zoek is naar een exem
plarische compositie als illustratie van Goethes beroemde uitspraak “In
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” (“In de beperking toont
zich pas het meesterschap”), vindt die terug in de sarabande uit de Vijfde
Cellosuite. Het is een vreemde compositie, die verrassend ‘uit de toon’
valt: de dans is gebaseerd op een extreem eenvoudig dalend motief van
vijf tonen, dat uitgebreid wordt tot zes en dat zich na vier maten in stij
gende richting omkeert. En daar blijft het bij, het hele stuk door. Ondanks
de beperking tot de absolute essentie bouwt Bach een onwaarschijnlijke
spanning op die in de slotmaat verrassend ‘oplost’ – of eigenlijk niet, want
de sarabande eindigt verpletterend met het motief in zijn stijgende vorm,
dus een vraagteken in plaats van een punt. Geniaal en onweerstaanbaar,
ondanks of veeleer dankzij de beperking.

Free Solo
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LUCIANO BERIO
1925-2003

Sequenza’s
• Sequenza I voor fluit (1958)
• Sequenza II voor harp (1963)
• Sequenza III voor vrouwenstem (1965)
• Sequenza IV voor piano (1965)
• Sequenza V voor trombone (1966)
• Sequenza VI voor altviool (1967)
• Sequenza VII voor hobo (1969)
• Sequenza VIII voor viool (1976)
• Sequenza IX voor klarinet (1980)
• Sequenza X voor trompet en pianoklankbord (1984)
• Sequenza XI voor gitaar (1987)
• Sequenza XII voor fagot (1995)
• Sequenza XIII voor accordeon (1995)
• Sequenza XIV voor cello (2002)

[ Luciano Berio, een portret in 1000 tekens]
Samen met Luigi Nono is Luciano Berio (1925-2003) de belang
rijkste naoorlogse Italiaanse componist. Hij is medeoprichter
van de Studio di fonologia musicale in Milaan (1955), een studio
voor elektronische muziek van de openbare omroep RAI. Toch
is hij vooral bekend om zijn instrumentale en zeker om zijn
vocale werken. Geen enkel Italiaans componist ontsnapt aan
het cliché van het ‘belcanto’. Voor Berio is dat geen last, wel
Luciano Berio in de jaren 1970

integendeel. Hij vertrekt graag van de Italiaanse zangcultuur
om er een hedendaagse interpretatie van te bieden, en is ook

geïnteresseerd in andere vocale tradities (Folksongs, 1964). Ook zijn eerste
huwelijk met zangeres Cathy Berberian, qua muzikale persoonlijkheid
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de ‘Maria Callas van de hedendaagse muziek’, dompelt Berio helemaal
onder in de vocale praktijk. Hij is gepokt en gemazeld in de seriële com
positietechniek, maar heeft ook een voorliefde voor collages. Het derde
deel van Sinfonia (1968) stapelt bijvoorbeeld tekstfragmenten en muzikale
citaten uit de hele muziekgeschiedenis bovenop het scherzo uit de Tweede
Symfonie van Gustav Mahler.
[ a c h t e r e e n v o l g e n s ] In algemene zin is een sequens een opeen
volgende reeks van gebeurtenissen. Tussen 1958 en 2002 componeert
Berio een reeks van solostukken, telkens voor een ander instrument. Hij
betitelt die als Sequenza, gevolgd door een (Romeins) cijfer. In muzikale zin
is een sequens de techniek waarbij een motief of akkoordschema achter
eenvolgens op verschillende toonhoogten herhaald wordt. De herhaling
zorgt voor een stuwend effect, de verplaatsing voor destabilisering.
Berio werkt vooral de harmonische dimensie uit: elke Sequenza leidt ons
doorheen een opeenvolgende reeks van harmonische velden.
[ v i r t u o s i t e i t ] Wanneer slechts één muzikant het
muzikale discours schraagt, is virtuositeit een beproefd recept
om de aandacht gaande te houden. De Capriccio’s op. 1 van
Niccolò Paganini zijn daar een beroemd voorbeeld van. Berio
streeft een ander type virtuositeit na, waarin technische vaardig
heid ten dienste staat van een muzikale idee. Hij wil niet langer
schrijven voor ‘een leeghoofd met snelle vingers’. Voor zijn
Sequenze ontwikkelt Berio dan ook een intense samenwerking
met de uitvoerders. Samen zoeken ze naar een nieuwe sensi
biliteit en relatie tot het instrument om de vaak complexe
muzikale ideeën gestalte te geven. Deze solostukken zijn even
grensverleggend voor hun technische als voor hun expressieve

In zijn zoektocht naar virtuositeit,
treedt Berio in de voetsporen van
landgenoot Niccolò Paganini (17821840), hier geportretteerd door JeanAuguste-Dominique Ingres in 1819

virtuositeit. Snelheid van uitvoering is wel een constante. Berio
vertrekt ook in de Sequenze voor eenstemmige instrumenten van harmo
nische velden. Dat is slechts hoorbaar wanneer de tonen elkaar zo snel
opvolgen dat ze (haast) gelijktijdig klinken.
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[ g e b a a r e n b e t e k e n i s ] Een muzikant staat voor het publiek.
Meer dan bij een spreker ziet de luisteraar de fysieke actie die de klanken
produceert. Deze Sequenze bieden dan ook een opeenvolging van expres
sieve gebaren. In navolging van zijn vriend Umberto Eco denkt Berio dat
(muzikale) gestes vooral betekenis krijgen door hun onderling verband,
net zoals de stukjes van een puzzel. Berio versmaadt daarbij geenszins
de gestes die historisch met het instrument vergroeid zijn. Hij gaat daar
integendeel een productieve dialoog mee aan. Daarom laat ik de bespre
king van elke Sequenza voorafgaan door een korte karakterisering van
referentiewerken voor het betreffende solo-instrument.
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SEQUENZA I (1958)
[fluit

solo:

abstr acte,

vloeiende

of

s p r i n g e r i g e m e l o d i e ë n ] De constructivistische
kwaliteit van zijn muziek maakt van Johann Sebastian Bach
zo’n buitengewoon componist. Die kwaliteit valt ook on
middellijk op in zijn Solo pour la flûte traversière BWV 1013
(na 1723), het oudste referentiewerk voor dit instrument. De
abstracte melodische lijnen bevatten snelle, ononderbroken
notenwaarden die een onderliggend harmonisch schema

De traverso is de houten voorloper
van de dwarsfluit zoals Johann
Sebastian Bach ze kende,
waarvoor hij ook het oudste soloreferentiewerk componeerde

verklanken. Claude Debussy verplaatst ons met Syrinx (1913)
naar de antieke, heidense wereld. De lyrische melodie zweeft
vrij in de ruimte, ontheven aan elk strak maatschema. De titel
van Edgard Varèse’s Density 21.5 (1936) verwijst naar het pla
tinumgehalte van een dwarsfluit in dat materiaal. Opvallend
zijn de snelle registerwisselingen: grote sprongen in de melo
die suggereren dat er twee fluiten in het spel zijn: een ‘lage’
en een ‘hoge’.
[ s e q u e n z a I ] In het eerste werk van wat een lange

Door de toevoeging van kleppen
biedt de dwarsfluit nog meer
mogelijkheden op vlak van
vingervlugge virtuositeit en
klankcreatie

reeks zou worden combineert Berio de snelheid, ritmische
vrijheid en registercontrasten van de referentiewerken
voor fluit solo. De razend
snelle puntige nootjes vereisen een haast
tongbrekende virtuositeit. Hun snelle opeenvolging creëert harmonische
velden. We horen daardoor als het ware ‘akkoorden’ en een harmonische
ontwikkeling, wat alleszins een paradoxaal gegeven is voor een eenstemmig
instrument. Nieuwe speel
technieken leveren extra klankkleuren op:
‘Flatter
zunge’ (klankaanzet met een ‘rollende r’ die een ruwere klank
oplevert), klepgeruis, flageolettonen (boventonen in een ijler timbre). Net
zoals in Density 21.5 lijken we twee of meerdere instrumenten te horen:
zo groot zijn de registercontrasten en zo snel volgen ze elkaar op. Ook de
opmerkelijke verschillen in klanksterkte en articulatie dragen daartoe bij.
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SEQUENZA II (1963)
[ h a r p s o l o : k l a n k b e e l d va n d e v e r l e i 
d i n g ] Zoals voor andere meerstemmige instrumenten is
een solowerk voor harp eerder regel dan uitzondering. In
de kamermuziek vindt men slechts mondjesmaat werken
met harp, vaak in combinatie met dwarsfluit. Wolfgang
Amadeus Mozart had eerder toevallig een dubbelconcerto
geschreven voor deze twee instrumenten (KV 299, 1778).
Toch kleurt vooral de Franse impressionistische muziek
onze perceptie van de harp. Debussy’s Triosonate voor fluit,
altviool en harp (1915) overstijgt de zeemzoete, etherische
Doorheen de kunstgeschiedenis werd
de harp een populair attribuut van putti
en andere engelen, zoals in dit ontwerp
van Lucas Cranach de Oude (1472-1553)
voor een zilveren sculptuur

muziek voor harp solo van zijn tijdgenoten. Het instrument
lijdt als geen ander onder genderstereotypen. Een mooie
jonge vrouw met golvend blond haar en in galakleed, die
in een vloeiende glijbeweging het instrument van kop tot
teen streelt …
[ SEQUENZA II ] Berio corrigeert dit beeld en onthult zo
de ware aard van de harp. De spanning van de snaren vergt
veel van de vingertoppen. Wat een streling is voor het oor,
is het niet noodzakelijk voor de huid van de geliefde die
door de ruwe, eeltige vingers van de harpist(e) beroerd
wordt. Ook de bespeling van de pedalen vraagt veel trap
kracht: de harpist is een stampvoetend wezen. De harde
speelwijze die in het traditionele repertoire achter sensuele
klanktapijten verborgen blijft, komt in Sequenza II aan de
oppervlakte. Zoals steeds breidt Berio de klankmogelijk

De liefelijke dame aan de harp is een
herkenbaar fenomeen geworden in
het collectieve geheugen net als in de
kunstgeschiedenis, zoals afgebeeld in
Eva González’ Joueuse de harpe (1875)

heden verder uit. Het slaan op de snaren en de klankkast
of het tegen elkaar laten kletsen van de snaren zijn slechts
enkele van de vele toevoegingen. Ook historische gestes als
glissandi en flageolettonen ontbreken niet. Je krijgt echter

voor het eerst in de geschiedenis de indruk dat een componist ‘voor’, in
plaats van ‘ondanks’ het instrument schreef.
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SEQUENZA III (1966)
[stem solo: zo evident en toch zo uit
z o n d e r l i j k ]

Muziek

gaat

taal

vooraf.

Articulatie

(medeklinkers), klankkleur (klinkers), intonatie en ritme
vormen samen een betekenisvol geheel. Jean-Jacques Rousseau
beweerde dat beide media op een bepaald moment een
andere weg insloegen. Taal zou vanaf dan het vehikel zijn van
ideeën, muziek van affecten. Daarmee ontmaskert hij zichzelf
ongewild als Cartesiaans dualist. Hoe lang de mens ook al
(alleen) zingt, toch bevat het klassieke repertoire nauwelijks
referentiestukken voor solo stem. Die wordt al snel in een
groter verband ondergebracht, als onderdeel van een vocaalinstrumentaal geheel. De affectieve stemming wordt getemperd
door de muzikale stemming, met daarin slechts plaats voor een

Het trillen van de stembanden of
stemplooien brengt in combinatie
met de overige onderdelen van
het stemvormend apparaat een
uniek stemgeluid voort. Hoe
sterker ze worden opgespannen,
hoe hoger de klank

beperkt aantal tonen. De harmonie dwingt de solostem nog
meer in een keurslijf. Heeft angst voor directe expressie de solostem van
het podium verbannen en de vocale muziek gedomesticeerd?
[ s EQUENZA

III ]

In dit werk keert

taal terug tot haar oorspronkelijke muzika
le toestand. Van de tekst (“give me a few
words for a woman to sing a truth allowing
us to build a house without worrying before
night comes”) is slechts af en toe een woord

In Sequenza III stelt Berio de stem net niet ten dienste van het talige
medium. Via nonsensspraak ontdekt hij de muzikale klank van het
vocale apparaat

te verstaan. Berio behandelt hem als puur
expressief klankreservoir. Hij kneedt die klanken tot 44 vocale gestes die
het hele spectrum van de menselijke emotie uitdrukken. Natuurlijk be
perkt hij zich daarbij niet tot de getemde klanken uit de geconsacreerde
vocale praktijk. Ook handgebaren en theatrale acties maken deel uit van
het stuk. Omdat de stem geen uitwendig instrument is, is de lichamelijke
impact van een zanger zoveel directer dan die van een muzikant. Een
vrouw staat alleen op een podium. Ze geeft zich bloot in klanken, tegelij
kertijd dreigend en kwetsbaar.
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SEQUENZA IV (1966)
[ piano solo: een verpletterend reper
t o i r e ] Het aantal referentiewerken voor piano solo is
ronduit onoverzienbaar. Sinds de 18e eeuw produ
ceert
haast elke componist een grote hoeveelheid pianowerken.
Vele daarvan behoren tot de hoogtepunten van de klassieke
muziek. Virtuositeit is bij wijze van spreken een voor de
hand liggende optie: vinger
vlug
heid, volle akkoorden,
grote sprongen, onafhankelijkheid van de handen en een
groot volume dwingen bewondering af. Het prototype van
de pianovirtuoos is Franz Liszt, maar voor hem Ludwig
Frédéric Chopin, een van de grote piano
virtuozen van de 19e eeuw, geportretteerd
in aquarel op papier door Maria
Wodzińska in 1836

van Beethoven en nadien Alexander Skrjabin of Béla
Bartók hebben ook een dubbele carrière als pianovirtuoos
en componist. Het genre van de étude verdient bijzondere

vermelding in dit verband (Frédéric Chopin, Sergej Rachmaninov). De
Twaalf Études (1915) van Debussy zijn elk aan een specifiek technisch
probleem gewijd.
[ s e q u e n z a IV ] Ook deze ‘étude’ is gebaseerd op één
bepaald technisch aspect van het pianospel, namelijk
pedaalgebruik. De moderne concertvleugel heeft drie
pedalen: het ‘una corda’ pedaal (links) maakt de klank
dunner, het galmpedaal (rechts) laat alle noten doorklinken
en het sostenuto pedaal (midden) houdt enkel de dempers
vast van de daarvoor ingedrukt toetsen. Het sostenuto
De derde pedaal is de recentste
toevoeging aan de Steinway piano, van
links naar rechts: ‘una corda’, ‘sostenuto’
en het galmpedaal

pedaal is de meest recente toevoeging op een Steinway
vleugel, en dus richt Berio hier al zijn artistieke pijlen
op. Opnieuw is de harmonie het uitgangspunt. We horen

akkoorden die door het sostenuto pedaal verder doorklinken, met daar
bovenop andere akkoorden. Hoe meer gemeenschappelijke tonen, hoe
langer het ‘schaduwakkoord’ kan blijven klinken. Ook razendsnelle
loopjes en clusters (naast elkaar liggende toetsen die met de vlakke hand
bespeeld worden) kleuren het virtuele aangehouden akkoord.
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SEQUENZA V (1966)
[ t r o m b o n e s o l o : va n a f s c h r i k w e k k e n d t o t
c l o w n e s k ] Voor componist en luisteraar zijn er niet echt
referentiewerken voor trombone solo. Wat rest zijn enkele
hardnekkige associaties met het instrument. Om de gelovigen
tijdens het Dies Irae de stuipen extra op het lijf te jagen is
de trombone van oudsher geschikt. Aan de andere kant
van het expressieve spectrum staat de muzikale kolder. De
trombone is het instrument van de clown. Er zijn de grappige
glijbewegingen op wat de volksmond een ‘schuiftrompet’
noemt. Meer algemeen bieden de onophoudelijke schokkerige
bewegingen van de uitschuifbare buis tijdens de bespeling

De trombone of schuiftrompet staat
vooral bekend als orkestinstrument,
maar ook solo is ze enorm veelzijdig

een komisch effect. Met uitzondering van de slagwerker is
geen enkele andere instrumentist fysiek zo present op het podium als
de trombonist. Hij beweegt zijn arm even snel en vaak als een bokser.
Het lijkt wel alsof niet enkel de buis maar ook zijn arm uitschuifbaar is:
trombone spelen heeft verstrekkende gevolgen.
[ s e q u e n z a V ] Dit stuk is een hommage aan Grock, een
van de laatste grote Italiaanse clowns en toevallig Berio’s
buurman tijdens zijn jeugd. Het muzikale gebarentheater
dat eigen is aan de bespeling van het instrument krijgt extra
nadruk door voorschriften over kostumering, enscenering en
belichting. Ook de hantering van de demper is uitvergroot.
Het meest opmerkelijke aspect is de inzet van de stem. De
trombonist zingt in en naast het mondstuk en bewerkstelligt
zo een overgang tussen twee toestanden: hij vocaliseert het
instrument en geeft de stem een koperen klank. De twee delen
van Sequenza V zijn van elkaar gescheiden door de vraag ‘why?’.
Het publiek lacht, maar de droevige clown vraagt zich af

De groteske klank van de
‘uitschuivende’ trombone in
Sequenza V is een ode aan clown
Grock, alias Charles Adrien
Wettach (1880-1959)

waarom.
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SEQUENZA VI (1967)
[alt viool solo: een contr adictio in ter
m i n i s ? ] Het lagere register maakt dat de altviool een
warmere, maar ook minder goed hoorbare klank heeft. Door de
grotere bouw is het instrument ook iets minder geschikt dan de
viool voor het ragfijne vingerwerk. Misschien verklaart dat wel
waarom het tot de vorige eeuw duurde vooraleer er referentie
stukken voor altviool solo ontstonden. Paul Hindemith was
vergroeid met het instrument en bedeelde het met talrijke
stukken voor eigen en andermans gebruik. Toch heeft de
altviolist de reputatie slechts voor harmonische vulling in een
De grotere broer van de viool
(links), de altviool (rechts), heeft
een warmere klank, maar leent zich
moeilijker tot ragfijn vingerwerk

middenregister te zorgen. Hij of zij zou dan ook niet graag ‘de
eerste viool spelen’. Het postume Altvioolconcerto (1945) van
Béla Bartók geeft de unieke, aardse klankkleur van het
instrument echter alle ruimte.

[ s e q u e n z a VI ] Berio bevrijdt het instrument uit zijn vermeend
introverte cocon en plaatst brutale kracht op de voorgrond. De speel
wijze is haast ononderbroken fff (fortissimo: het luidste klankniveau),
tremolo (snel heen en weer strijken op eenzelfde toon of akkoord) en
‘sul ponticello’ (dicht bij de kam, waardoor de klank verruwt). Drie- en
zelfs vierstemmige akkoorden zijn de regel, waardoor de boog razend
snelle rollende bewegingen moet maken. Speelt ook componistenhumor
mee in de keuze voor een onafgebroken tremolo? Een van de talrijke
altvioolmoppen gaat precies over die bevende uitvoeringswijze wanneer
de altviolist plots schrikt van de aanduiding ‘solo’ in de partituur. De
langzame harmonische transformatie van het openingsakkoord is door
heen dit geweld goed te horen. Op het einde voert Berio de luisteraar
onverwacht terug naar de intimistische klank van de altviool, een sonoor
spectrum dat hij net voordien zo grondig gedeconstrueerd had.
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SEQUENZA VII (1969)
[ h o b o s o l o : d e e e n z a m e h e r d e r ] Benjamin Brittens
Six Metamorphoses after Ovid op. 49 (1951) is ontegensprekelijk
een klassiek referentiewerk voor hobo solo. Het voert ons naar
de antieke cultuur in een bucolische setting. De hobo roept van
oudsher een verloren gewaande wereld op. De constructie van
een artificiële pastorale sfeer waarin herders verliefd zijn op
herderinnetjes was eerst tegengewicht voor het rationalisme,
nadien voor de industrialisering. Na de baroktijd zijn er wel
niet zoveel kamermuziekwerken met hobo of hoboconcerto’s
geschreven. In de opera en in symfonische muziek waren
pastorale scènes met prominente hobo solo’s echter legio.
In de vorige eeuw en vooral na 1950 hebben avant-garde
componisten die oorspronkelijke connotatie gevoelig kunnen
afzwakken.
[ s e q u e n z a VII ] Op het einde van dit stuk exploreert
Berio de techniek van de ‘multi–phonics’. Door overdruk
en speciale vingerzettingen kan de musicus boventonen die

De hobo ontstond uit de schalmei,
die vaak werd afgebeeld in
pastorale scenes, maar ook
bijvoorbeeld rechts op dit detail
uit Hans Memlings Christus met
zingende en musicerende engelen
(1483)

normaal te zwak zijn voor de menselijke waarneming toch
hoorbaar maken. Het resultaat daarvan is dat je ook op een
eenstemmig ‘melodisch’ instrument akkoorden kan spelen.
Vertrekpunt is het boventoon
akkoord dat op de toon si
gebouwd wordt. Berio vraagt dat die toon van achter de scène
continu meeklinkt. Dat kan via uitvoering door een andere
muzikant of door weergave van een opgenomen klank. Die
zachte toon is voortdurend aanwezig. Soms is ze hoorbaar,
soms ook niet, maar altijd kleurt ze het betoog van de hoboïst.
De reine kwint fa-kruis klinkt vaak samen met deze si. Berio

De moderne hobo is een houtblazer
met dubbel riet en conische boring,
wat betekent dat hij vanaf het
mondstuk steeds breder wordt

verwijst hiervoor naar de melodie van de eenzame herder uit de derde
act van Wagners Tristan und Isolde, die ook met dat interval begint. Het
verband is ideëel, niet perceptief. Het zegt iets over de hardnekkigheid
van een topos.
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SEQUENZA VIII (1976)
[ v i o o l s o l o : d e m o n u m e n t e n ] In tegenstelling
tot het pianorecital vind je niet zo vaak een viool solo con
cert. Het repertoire hiervoor is veel beperkter, wat variatie
in concertprogramma’s bemoeilijkt. Desalniettemin bevat het
enkele mijlpalen uit de muziekgeschiedenis. De Zes Sonates
voor viool solo op. 27 (1924) van Eugène Ysaÿe kennen we nog
vooral via de Koningin Elisabeth Wedstrijd. De 24 Capriccio’s
op. 1 (1820) van Paganini zijn berucht voor hun technische
Tot op de dag van vandaag is
de viool een van de populairste
muziekinstrumenten bij leerlingen
klassieke muziek in het deeltijds
kunstonderwijs. Ze moet enkel
onderdoen voor piano, gitaar en
dwarsfluit

bravoure. Het zijn korte, fantasierijke muzikale bommetjes
die de luisteraar met verstomming slaan. Maar het zijn toch
vooral de Zes Sonates en Partita’s BWV 1001-1006 (1720) van
Johann Sebastian Bach die in het muzikale geheugen gegrift
staan. Ze geven blijk van Bachs talent om met slechts één in

strument een rijk uitgewerkt, diepzinnig muzikaal verhaal te vertellen.
Dubbelgrepen – het gelijktijdig bestrijken van meer dan één snaar – ma
ken van de viool een harmonisch instrument en laten ook echte meer
stemmigheid toe. Dit aspect is ook opvallend in Bartóks Sonate voor viool
solo (1944).
[ s e q u e n z a VIII ] Berio voegt in dit werk geen nieuwe
speel
technieken toe maar put uit het volledige arsenaal
dat sinds Paganini ter beschikking staat van de mo
derne
violist: akkoord
spel, meer
stemmigheid, grote sprongen,
snelle loopjes, perpetuum mobile, harmonieken (ijle tonen),
pizzicati (getokkelde tonen), klankkleurvariatie door dichter
De pizzicato, of het met de vingers
betokkelen van de snaren, is een
van de vele speeltechnieken naast
het strijken met de strijkstok die
de viool een ruime waaier aan
klankmogelijkheden bezorgt

bij de kam of de toets te strijken, gebruik van een demper.
Het stuk is daardoor eerder een reflectie op de historische
uitvoeringspraktijk dan een verruiming daarvan. De voort
durende terugkeer van de twee tonen la en si waarmee het
stuk begint, verwijst zelfs expliciet naar hét monument voor
viool solo: de Chaconne uit Bachs Partita in re-klein.
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SEQUENZA IX (1980)
[ k l a r i n e t s o l o : e e n e x t r a r e g i s t e r ] Ook
een driedelige compositie van nog geen vier minuten kan een
referentiewerk zijn. Igor Stravinski’s Trois pièces pour clarinette seule (1919) bevatten in dat korte tijdsbestek dan ook
alles wat het instrument zo aantrekkelijk maakt. Door haar
speciale boring heeft de klarinet een lager register dan hout
blazers van vergelijkbare grootte. Stravinski laat in het lang
zame eerste deeltje deze diepe, warme tonen volledig tot hun
recht komen. In het tweede deeltje wisselt het instrument

De moderne klarinet is een houtblazer
met enkel riet en een cilindrische
boring, ze heeft dus een lichaam dat
over de hele lengte even breed is

snel tussen de hoge en lage registers. Het laatste deeltje benut
het hoogste register in een wervelwind van snelle noten en ritmische ac
centen met jazzy karakter. Olivier Messiaen benut deze registercontras
ten in Abîme des oiseaux (1940) in een heel andere context: het donkere
register staat voor de afgrondelijk traag verlopende tijd, het hoge register
voor het blije vogelgekwetter.
[ s e q u e n z a IX ] In het jaar van diens overlijden componeerde Berio
Autrefois (1971), een ‘Berceuse canonique pour Igor Stravinski’ met
eenzelfde bezetting (fluit, klarinet, harp) en korte duur (één minuut) als
Stravinski’s Epitaphium (1959). Het is moeilijk om ook Sequenza IX niet als
een heimelijke hommage aan Stravinski te horen. Zoals het openingsdeeltje
van de Trois pièces begint dit werk met een zachte melodie in het lage
register die steeds rond dezelfde tonen cirkelt. Deze melodie wordt
daarna wel veel meer uitgesponnen. Ze krijgt allengs een meer virtuoos
karakter, en refereert zo aan de volgende deeltjes van de Trois pièces:
respectievelijk aan de enorme beweeglijkheid en de registercontrasten,
en aan het jazzy karakter. Hier zijn het vooral de glijdende bewegingen
tussen de melodietonen die het jazzidioom oproepen.
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SEQUENZA X (1984)
[trompet solo: een kr achtig sig 
n a a l ] Het zijn vooral bevriende tijdgenoten
van Berio die voor trompet solo componeerden:
Karlheinz Stockhausen en Mauricio Kagel. Berio
baseert zich noch op hun werk, noch op de weinige
Binnen de jazz is de trompet als solo-instrument niet
weg te denken, met boegbeelden als Miles Davis die
sinds de 20e eeuw het vrijere trompetspel verkennen

composities voor trompet solo uit een verder ver
leden. Waarmee associeert ons muzikaal bewust
zijn dit instrument? Er is van oudsher de militaire
context, waarin trompetsignalen weerkerende ac

tiviteiten markeren. Trompettisten gaan ook voorop in de strijd om de
vechtlust van de eigen manschappen aan te wakkeren en de moed van
de vijand in hun schoenen te laten zinken. Deze muziek is dan ook luid,
krachtig, dynamisch en vaak met veel snelle herhalingen van dezelfde
noten. We denken daarnaast ook spontaan aan fanfares, volks- en jazz
muziek. Welke van deze elementen zijn terug te vinden in Berio’s stuk
voor trompet solo?
[ s e q u e n z a X ] Maar allereerst: is Sequenza X wel een werk voor
trompet solo? Er is namelijk ook een pianist in het spel die tijdens de
uitvoering sommige of alle dempers van de snaren opheft. Dit gebeurt
door het toonloos indrukken van de toetsen, waarna het sostenuto pedaal
belet dat de dempers deze snaren terug afdekken. Bij gebruik van het
galmpedaal kunnen alle snaren vrij meetrillen. De pianist speelt in feite
dus geen piano, maar maakt met handen en voeten mogelijk dat de
pianosnaren meetrillen met de trompetklanken. De trompet speelt korte,
krachtige signalen of reeksen herhaalde noten die als een geweersalvo
klinken. De zacht meetrillende pianosnaren brengen dieperliggende, vaak
verdrongen culturele associaties met het krijgsgewoel aan de oppervlakte.
Op het einde laat de trompet horen dat ze die eenzijdige karakterisering
kan doorbreken en ook een tedere kant heeft.
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SEQUENZA XI (1988)
[ g i t a a r s o l o : t w e e t r a d i t i e s ] Solowerken voor
gitaar zijn geen uitzondering, wel integendeel. De eerder
zachte klanksterkte en de snelle vervluchtiging van de gitaar
klank maken het instrument minder geschikt voor gebruik in
ensembles. Een combinatie die desondanks wel eens voorkomt
is fluit en gitaar (of viool en gitaar), waarbij de gitaar de functie
vervult van begeleidingsinstrument. Solowerken voor gitaar
komen voor van de barok tot de romantiek, maar het is vooral
sinds de 20e eeuw dat dit repertoire toenam. Inspiratie komt
vaak uit de Spaanse of Latijns-Amerikaanse volksmuziek,

In tegenstelling tot het merendeel
van de instrumenten waarvoor
Berio zijn Sequenza’s schreef, staat
de gitaar vooral bekend als soloinstrument

met Chôros nr. 1 (1920) van de Braziliaanse componist Heitor
Villa-Lobos als bekendste voorbeeld. Wie gitaar zegt, denkt
natuurlijk ook onmiddellijk ‘flamenco’. Veeleer dan specifieke
werken fungeren dan ook twee stijlen als referentie voor
componist en luisteraar: de klassieke stijl van Robert de Visée
tot Britten, en de Spaanse of Latino stijl, vaak met flamencoinslag.
[ s e q u e n z a XI ] Naast de snelle virtuoze passages in een
modern, atonaal idioom sluiten ook de arpeggio’s (akkoord
brekingen) en de harmonieken (ijle boventonen) van deze
Sequenza aan bij de klassieke muziektaal voor gitaar. De

De typische ‘rasgueado’tokkeltechniek van de
flamencomuziek roept automatisch
associaties op met de traditionele
Spaanse dansvorm

flamenco is dan weer prominent aanwezig in de ‘rasgueado’
techniek, waarin een akkoord herhaald wordt door een razendsnelle
heen-en-weer beweging van duim en overige vingers. Ook het slaan op
de klankkast en de snaren is ontleend aan deze vurige muziek. Berio
componeert overgangen tussen deze twee stijlen en hun zo karakteristieke
gestiek. Daarnaast pendelt hij in dit stuk tussen twee akkoorden: de
samenklank die resulteert uit de open snaren van de gitaar (met haar
bijzondere stemming in kwarten en één grote terts), en een atonaal
‘Berio’-akkoord.
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SEQUENZA XII (1995)
[ fa g o t s o l o : m a a r t o c h n i e t va a k a l 
l e e n ] Sequenza XII is in feite het eerste referentiewerk
voor fagot solo. Naast de voorbeelden van Mozart (1774)
en Carl Maria von Weber (1811) komen er ook niet onmid
dellijk veel fagotconcerto’s voor de geest, met één uitzon
dering. Fagottisten zijn maar beter bewonderaars van de
muziek van Antonio Vivaldi, die niet minder dan 37 con
Net als de hobo is de fagot een houtblazer
met dubbel riet en conische boring, maar
door haar lengte heeft ze een veel diepere
klank

certo’s schreef voor hun instrument. De fagot ontbreekt
natuurlijk niet in grotere kamermuzikale bezettingen voor
blazers, maar solowerken zijn schaars. Opnieuw zijn het

dus eerder algemene associaties dan concrete werken die het muzikale
bewustzijn van de fagot voeden. Het instrument verschijnt daar ofwel
als brommende grootvader, ofwel in een burleske sfeer. Eén fagot solo
(maar niet alleen) is evenwel in ons bewustzijn geprent: de melodie waar
mee Stravinski’s Le Sacre du printemps (1913) opent.
[ s e q u e n z a XII ] Berio deelt met Stravinski de fasci
natie voor het minder gebruikelijke hoge register van dit
‘basinstrument’. Ook het allerlaagste register inspireert
hem, vooral in snelle afwisseling met het hoge register. De
bevende tremolobeweging tussen deze extremen levert een
van de verrassendste klanken van dit werk op. Het lijkt
wel of Berio geen belangstelling heeft voor de ruimte tus
Circulaire ademhaling zoals Berio toepast
in Sequenza XII, vinden we terug in de
speelwijze van verschillende traditionele
volksinstrumenten uit alle windstreken,
waaronder de Australische didgeridoo

sen deze extremen. Gedurende het hele stuk beweegt hij
zich uiterst langzaam van hoog naar laag, en weer terug.
Dat doet hij via glissandi tussen lang aangehouden tonen.
Tijd om te ademen is er niet, en dus moet de fagottist de

‘circular breathing’ techniek toepassen: lucht met de mond uitblazen in
het instrument en tegelijkertijd (!) lucht inademen via de neus. Of hoe
de circulaire opbouw van deze oneindige melodie een adem-technische
tegenhanger krijgt.

26

Free Solo

SEQUENZA XIII (CHANSON) (1995)
[ a c c o r d e o n s o l o : t r e k z a k m u z i e k ? ] In
de toelichting bij zijn Sequenza XIII verwijst Berio naar
het gebruik van dit instrument in de volks
muziek: ter
ondersteuning van plattelands- of arbeidersliederen, als
sfeerschepper in zwoele nachtclubs, of nog als ‘bal mu
sette’-instrument. Ook in jazzmuziek komt de accordeon
sporadisch voor, maar het is toch vooral de Argentijnse
tango die voor de geest komt. Wie kent niet de aansteke

Het knopaccordeon (hier afgebeeld)
verschilt niet wezenlijk van het klavier
accordeon, enkel de speelwijze is anders

lijke muziek die Astor Piazzolla schreef voor bandoneon,
deze wat kleinere versie van de knopaccordeon? Gezien de
uitgebreide technische mogelijkheden is het merkwaardig
dat de accordeon tot in de laatste decennia van de vorige
eeuw verwaarloosd werd in de klassieke muziek. Daarom
moeten we het vaak stellen met niet altijd even hoogstaande
transcripties van klassieke muziekwerken.
[ s e q u e n z a XIII ] Voor het minst klassieke instrument
uit de Sequenze-cyclus schrijft Berio het meest klassieke
stuk. Het is alsof de componist zichzelf tot doel stelt het
rijke potentieel van de accordeon voor de klassieke muziek
te illustreren. Daarmee verzaakt hij aan de referenties

Net als de gitaar roept ook het accordeon
associaties op met een traditionele
dansvorm: de Argentijse tango

aan de muzikale contexten waarmee we het instrument
associëren. Berio schrijft een ernstig, doorwrocht stuk voor een ernstig
instrument. De ondertitel evoceert het zangerige karakter, maar ook
de veeltonige akkoorden en de reële polyfonie die op het instrument
mogelijk zijn ontbreken niet. Er schuilt een zekere tristesse in dit stuk.
De warme en bijwijlen fragiele klankkleur van de accordeon zit daar
voor iets tussen, maar ook de herhaling van enkele duidelijk herkenbare
motieven doorheen het stuk draagt daartoe bij: een zacht schurende pijn
die voortdurend op de achtergrond aanwezig is en af en toe acuter wordt.
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SEQUENZA XIV (CHANSON) (2002)
[ c e l l o s o l o : h e t p r o t o t y p e ] Jammer voor topwer
ken als de Sonate op. 8 (1915) van Zoltán Kodály of de drie suites
(1964, 1967, 1971) van Britten, maar tegen de betekenis van de zes
suites BWV 1007-1012 die Johann Sebastian Bach rond 1720 voor
cello solo schreef kunnen ze niet op. Cellisten spelen ze dagelijks,
als een vorm van muzikale hygiëne. Voor luisteraars zijn deze sui
tes van Bach niet enkel het referentiepunt voor cello solo, maar
Aan het einde van de
Sequenza-cyclus keren
we terug bij het instrument
waar deze dag begon:
de cello

voor alle solowerken. Hoe kan je een lang muzikaal verhaal boei
end houden met één enkel instrument? Of het nu gaat om een
werk voor fluit of viool solo, de zes cellosuites van Bach zijn de
maatstaf waarmee deze muzikale kwaliteit afgewogen wordt. Het
helpt dat de suite een opeenvolging van contrasterende dansen is

en dat de nuances van een basinstrument vooral in een solowerk tot uit
drukking komen. Maar het is toch de onnavolgbare manier waarop Bach
de melodische, harmonische, polyfone en sonore mogelijkheden van de
cello exploreert, die van deze suites iconische werken maakt.
[ s e q u e n z a XIV ] De zeven Sequenze die Berio in de jaren 1960 schreef,
maakten van hem een pionier in de ontwikkeling van de instrumentale
techniek. Die functie kan hij in 2002 veel moeilijker vervullen. Helmut
Lachenmann heeft met zijn strijkkwartetten (1972, 1989, 2001) of met
Pression (1970) voor cello solo het spectrum van de celloklank intussen
enorm verbreed. Je voelt als het ware dat Lachenmann over de schouder
van Berio meekeek toen die zijn Sequenza XIV
componeerde. Tegelijk is het een passende afsluiting
van Berio’s cyclus. Verschillende muzikale gebaren en
de meest fijnzinnige klanknuances volgen elkaar in
snel tempo op. Virtuositeit, opeenvolging, muzikale
gebaren: ziedaar de kernbegrippen van de Sequenze.
Componist Helmut
Lachenmann laat de
regeltjes graag varen,
ook wat de klassieke
speeltechnieken en klank
van de cello betreft
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BIO’S
Roel Dieltiens geniet internationale faam als autoriteit op zowel moderne cello als
barokcello. Zijn sterke persoonlijkheid, overrompelende muzikaliteit en onconventionele aanpak brachten hem sinds het begin van zijn carrière al op de grootste
concertpodia ter wereld, als solist en kamermusicus. Dieltiens’ repertoire omvat
werk van alle perioden. Zo bracht hij enkele jaren geleden op Festival 20·21 een
meesterlijke versie van enkele cellowerken van Benjamin Britten. Hij ontving eerder
ook al een KLARA en een Caecilia-prijs voor zijn opname van de zes Cellosuites van
Johann Sebastian Bach.
Het New European Ensemble werd in 2008 opgericht door bevlogen musici uit
heel Europa. Het gezelschap heeft internationaal een grote reputatie opgebouwd
door zijn aanstekelijke enthousiasme en origineel samengestelde programma’s.
De musici van het New European Ensemble zijn buiten hun ensembleconstellatie
ook stuk voor stuk gegeerde solisten met eenzelfde finesse voor moderne en heden
daagse muziek. Het doel van het ensemble is de nieuwe muziek uit de ivoren toren
te halen, niet enkel om een breder publiek aan te spreken, maar ook om zichzelf
artistiek uit te dragen.
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Yentl Ventôse redactie
Martine Sanders eindredactie

CONTACT
Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
T 016 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be

Festival 20·21 IS LID VAN
Festival van Vlaanderen festival.be
European Festivals Association (EFA) efa-aef.eu

VORMGEVING & FOTO’S
la fabrique des regards • Muriel Waerenburgh / Lise Bruyneel

Sponsors
Partners:
Nationale Bank van België, KU Leuven research
& development, imec, Begijnhof Hotel
Sponsors met VIP-invitaties:
Peeters Herent, BNP Paribas Fortis, Ageas,
Delen Private Bank, Resiterra, Oxurion, Fund+
Logistieke sponsors:
Piano’s Maene, Auvicom, Leffe, The Leuven Institute
for Ireland in Europe
Mediasponsors:
Klara

Partners
30CC, Davidsfonds Academie, Barbóék,
LUCA School of Arts, STUK huis voor dans,
beeld en geluid

DRUK
Peeters Herent
Festival 20 • 21 heeft alles in het werk gesteld om de rechthebbenden te vinden, maar zonder resultaat. Eenieder die meent rechten te kunnen laten gelden,
kan contact opnemen via info@festival2021.be.
© Festival 20 • 21 en zijn auteurs.
Alle essays zijn originele bijdragen, geschreven in opdracht van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant.
Niets mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant.

