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tranger

overseas

american

crossing

Zo vertrouwd als we zijn met de popmuziek uit de VS, zo weinig weten we
“Te veel lezers laten zich leiden door
meestal over de Amerikaanse klassieke
de krantenkoppen, partijbonzen vermuziek van de 20e eeuw. We kennen
troebelen de feiten, zodat een flink
natuurlijk Rhapsody in Blue, West
aantal kiezers stemde zoals opa altijd
Side Story, en misschien wat Holal gedaan had; velen dachten dat het
lywood-‘tunes’. Maar veel verder
terugzetten van de klok de gewoonste
reikt onze kennis, en vooral onze
zaak van de wereld was. ‘Het regent,
horizon niet. Sterker nog, de paralaten we de weerman eruit gooien.
Trap hem eruit! Trap hem eruit, trap
depaardjes worden steeds weer
hem!” – “O Leider, mijn leider! Een
van stal gehaald waardoor ze die horierfenis hebben wij weggegooid. Maar wij
zon alleen maar meer betonneren. Daar
zullen haar terugvinden, mijn Leider,
wil Festival 20·21 dit jaar wat aan doen,
Leider, o mijn Leider.”
in de allereerste plaats omdat steen
goede muziek gespeeld en gehoord
moet worden, zeker als ze nog te weinig
– Charles Ives (Nov. 2, 1920 Een verkiezing)
gekend is!
Met de Amerikaanse presidentsverkiezing voor de deur is het sowieso een
goed moment om het
vizier op de Verenigde Staten te richten.
Jammer genoeg is het
Europese beeld van Amerika de voorbije
jaren danig vertroebeld
geraakt door de afmattende egomanie en
barre great-again-retoriek van de plaatselijke leider. Maar dat
mag ons er niet van
weerhouden om via de cultuur de banden
met de VS juist aan
te halen. Tegen navelstaarderij is enkel
breeddenkendheid opgewassen, tegen de leegte van het woord enkel de
volheid van geest, tegen polarisatiedrift enkel
het doorleefde bewustzijn van de verbindende kracht van
diepgang.
In dat verlangen naar verbinding moeten
we als Europeanen
overigens wel een ootmoedig mea culpa durven slaan. Als het
over klassieke muziek gaat, worden we al te
snel eurocentristen.
Zelfs Engeland wordt door vastelanders al
vaak afgedaan als
een ‘land zonder muziek’; wat moet het dan niet zijn met Amerika? Maar
het vooroordeel is zo fout als de Atlantische Oceaan diep is. De Amerikaanse klassieke muziek is weliswaar pas laat ontkiemd, maar wat ze
sindsdien heeft voortgebracht is weergaloos. En vaak ook ontnuchterend voor iedereen die vastzit in de dwanggedachte dat muzikale
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Pieter Bergé

These days, we in Europe are as familiar with American pop music as
“Too many readers go by the headlines,
we are unfamiliar with American
party man will muddle up the facts, so
20th-century classical music. Sure, we
a good many citizens voted as grandpa
know a few ‘classics’ like Rhapsody
always did, or thought a change back
in Blue, West Side Story, and maybe
to the re’lar thing seemed natural enough. ‘It’s raining, let’s throw out
a few Hollywood tunes. But our
the weatherman. Kick him out. Kick him
knowledge, and most of all our horiout, Kick him!” – “Oh Captain, my Capzons, don’t extend much further. In
tain! A heritage we’ve thrown away;
fact, we only keep pulling out the old
But we’ll find it again, my Captain,
chestnuts, which effectively puts a
Captain, oh my Captain.”
concrete wall between us and that
horizon. Festival  20·21 aims to do
something about that this year, in
– Charles Ives (Nov. 2, 1920 or An Election)
the first place because great music
should be played and heard, and especially if it’s great music that’s still
not well known!
With the American presidential elections approaching, it’s a good time
to take a closer look at the United States. Sadly, in recent years the image
in Europe of America has been badly tarnished by the exhausting egomania and harsh “great-again” rhetoric of the local ruler. But that mustn’t
deter us from looking at, and even strengthening, our ties with the US
through its culture. Only a broad-minded attitude can stand up to navel-gazing, only a generosity of spirit can stand up to empty words, the
experience and awareness of how going deeper can connect us can stand
up to the drive to polarise.
In this yearning for connection, however, we as Europeans have to say a
humble mea culpa. We are all too readily Eurocentric when it comes to
classical music. Even England is frequently dismissed by continentals as
a ‘country without
music’; how much worse must it be in America? But this preconception is as wrong as the Atlantic Ocean
is deep. American
classical music may have germinated later,
but the fruit it’s
produced since then is unsurpassed – and often it’s also sobering for anyone stuck in the mindset that musical evolution is
by definition European. It is simply not true,
and it’s important that we recognise that.
So more than ever, Festival 20·21 is becoming a voyage of discovery.
America is the central theme, but so is the rich musical interaction between the US and Europe, in which – tragically enough – the two world
wars feature predominantly. Nearly all the works in this year’s festival

collage

Qua format is van de nood een deugd gemaakt. De permanente financiële
ademnood waarin culturele organisaties verkeren maakt het soms lastig
om voluit de kaart van de intimiteit te trekken. Maar de nieuwe orde leert
ons dat het echt wel kán, zij het dan met voorschriften. Vijf weken lang
nodigen we je daarom uit op onze ‘moderne Schubertiades’, in gedeelde
nieuwsgierigheid. Ieder concert duurt één tot anderhalf uur, inclusief een korte toelichting bij de achterliggende idee van het programma. Voor de gelegenheid hebben we een vaste concertlocatie:
de sfeervolle kapel van het Hollands College. Waar wenselijk wijken
we uit naar de vertrouwde ruimtes van het STUK en naar de Schouwburg.
Negen verschillende programma’s (‘Stars’) en zes omkaderende evenementen (‘Stripes’) wachten je op om een of meerdere ‘transatlantic landscapes’
te (her)ontdekken.
Een permanente gids daarbij is componist Charles Ives, of alvast de
Ivesiaanse spirit. Ives geldt niet alleen als de vader van de Amerikaanse
muziek, maar is er eigenlijk ook de incarnatie van. De Ives-citaten in deze
brochure volstaan allicht al om gefascineerd te raken door deze vrijdenker
van de eerste orde. Of het nu gaat over muziek, filosofie of politiek, voor hem
bestonden er geen heilige huisjes. Niet dat hij een relschopper of geweld
dadige anarchist was, integendeel. Hij wilde gewoon niet gehinderd worden
in zijn denken. Het leverde een onwaarschijnlijk tegendraads oeuvre op dat
de toon zette voor een lange rij (half of helemaal vergeten) Amerikaanse
componisten in de 20e eeuw. In de geest van Ives trekken we die kunste
naars nu tegemoet: vrank, vrij en zonder vooroordelen, en in de volle
overtuiging dat we zo alvast wat beton van de horizon kunnen schrapen.

war

minimal

vooruitgang per definitie Europees is. Het is gewoon niet waar, en het is
goed van dat te weten.
Meer dan ooit wordt Festival 20·21 dus een ontdekkingstocht. Amerika
staat centraal, maar ook de rijke muzikale interacties tussen de VS en Europa, waarin – noodlottig genoeg – de twee wereldoorlogen een hoofdrol
speelden. Bijna alle werken die in deze editie aan bod komen zijn geschreven door Amerikanen of door Europeanen die naar de VS geëmigreerd zijn
(en er vaak ‘Amerikaan’ geworden zijn). Als zodanig is het festival zeker
ook een ode aan de kruisbestuiving, in de stille hoop dat wederzijdse bevruchting meer en meer het regulerend principe van deze wereld mag
worden.

55

maverick

were written by Americans or by Europeans who had emigrated
to the US (and often became US citizens). As such, the festival is
certainly also a tribute to cross-fertilisation, in the silent hope that
this idea of crossover can increasingly become a governing principle for this world.

homage

As far as our format goes, we’ve made a virtue of necessity. The permanent financial distress in which cultural organisations find themselves
sometimes makes it difficult to play the intimacy card. But the new order teaches us that it’s possible, if we follow a few ground rules. And so,
for five weeks we invite you to our ‘modern-day Schubertiades’ in a
shared spirit of curiosity. All the concerts last one to one and a half
hours, including a short introductory talk about the underlying idea of
each programme. For the occasion, we have a fixed location: the atmospheric chapel of the Holland College. When necessary, we move to the
familiar spaces of the STUK and to the city’s theatre (Schouwburg). Nine
different programmes (‘Stars’) framed by six events (‘Stripes’) are ready
and waiting, to help you discover or rediscover one or more ‘transatlantic landscapes’.
One permanent guide to the subject is composer Charles Ives, or at least
his spirit. Ives is not only considered the father of American music, he is
actually its incarnation as well. The Ives quotes in this brochure may already be enough by themselves to get you fascinated in this freethinker
of the highest magnitude. Whether in music, philosophy or politics,
nothing was sacred to him. Not that he was a troublemaker or a violent
anarchist – on the contrary. He only wanted not to be shackled in his
thinking. This mind produced an improbably ‘contrary’ oeuvre that set
the tone for a long line of American composers (some of them half or
completely forgotten) in the 20th century. In the spirit of Ives, we now
summon these artists to the stage: frank, free, and unprejudiced, and
with our firm conviction that in doing so we can tear down a little bit of
that concrete wall between us and the horizon.
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Pieter Bergé
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Dinsdag / Tuesday

22.09.2020

Woensdag + Donderdag / Wednesday + Thursday

18:30 & 20:30

23.09.2020 20:30
24.09.2020 18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
18:30 LEZING (IN HET NEDERLANDS) 60’
20:30 LECTURE (IN ENGLISH) 60’
TICKETS (RESERVATIEKOST / RESERVATION FEE) € 2

Lezing door / Lecture by Maarten Beirens

[Maverick: an independent individual
who does not go along with a group
or party]

Concert

HET LAND VAN DE MAVERICK

Quatuor Diotima Yun-Peng Zhao viool / violin, Constance Ronzatti viool / violin,
Franck Chevalier altviool / viola, Pierre Morlet cello

EEN ULTRAKORTE GESCHIEDENIS
VAN DE AMERIKAANSE MUZIEK

Gavin Bryars: The Sinking of the Titanic
George Crumb: Black Angels *
Steve Reich: Different Trains *
Samuel Barber: Adagio

Een krantencolumn over muziek meldt een incident (dus
hoe kunnen wij geloven dat het niet waar zou zijn?) met
een Amerikaanse violist die Max Reger benaderde om hem
te vertellen hoeveel hij (de Amerikaan) zijn muziek waardeerde. Reger wierp hem een wanhopige blik toe en riep:
“Wat! Een muzikant zijn en toch geen Duits spreken?”

[Overseas:
beyond or across the sea]

Als een land van immigranten, hadden de Verenigde Staten geen echte nationale stijl.
— Charles Ives
(Essays voorafgaand aan een sonate, 1920)
Wat aanvankelijk een nadeel
leek, bleek in de 20e eeuw een
stimulerende factor voor originele ideeën, gedurfde experimenten en eigenzinnigheid alom. Als er één prototype van ‘de’ Amerikaanse componist is,
dan is dat het buitenbeentje, de ‘maverick’. En van dat type komen er talrijke voorbij in deze compacte kennismaking met de ‘stars’ (en de ‘stripes’)
van de Amerikaanse nieuwe muziek, van Charles Ives tot John Cage, van
Harry Partch tot Terry Riley, van Henry Cowell tot George Crumb.

MAVERICK NATION: A VERY, VERY SHORT HISTORY OF AMERICAN MUSIC
As a nation of immigrants, the United States lacked a real national style. However, in
the 20th century what had looked like a disadvantage turned out to be a factor that stimulated
original ideas, daring experiments and highly individual expression all around. If there is one
prototype of ‘the’ American composer, it’s the outsider, the ‘maverick’. Quite a few of them
are on the bill this year, in this concise introduction to the ‘stars’ (and ‘stripes’) of American
new music, from Charles Ives to John Cage, from Harry Partch to Terry Riley, from Henry
Cowell to George Crumb.

EN

A newspaper music column prints an incident (so how can we assume that it is not true?) of
an American violinist who called on Max Reger to tell him how much he (the American) appreciated his music. Reger gives him a hopeless look and cries: “What! A musician and not
speak German?”
– Charles Ives
(Essays Before A Sonata, 1920)

8

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR PIETER BERGÉ +/- 85’
TICKETS € 20

* Op 23.09 wordt het integrale programma gespeeld.
Op 24.09 om 18:30 staat Different Trains (25’)
niet op het programma en om 20:30 staat
Black Angels (20’) niet op het programma.
The full programme will be played on 23.09.
Different Trains (25’) will not be on the programme
on 24.09 at 18:30 and Black Angels (20’) will not be
on the programme on 24.09 at 20:30.

OVERSEAS TRAUMAS
Hoe parmantig een nationale vlag
ook wappert, nooit kan ze de trauma’s van een natie helemaal weg
doen waaien. Dit concert zoomt
in op enkele van de grootste littekens uit de 20e eeuw. Gavin
– Charles Ives
Bryars
liet zich inspireren door de
(Muziek en haar toekomst, 1933)
ramp met de Titanic. Hij schreef
een stuk dat ijzingwekkend traag voorbijschuift en waarin behalve het schip
ook de luisteraars in een mysterieuze diepte dreigen te verzinken. Black Angels
van George Crumb is geïnspireerd op de Vietnamoorlog. Het is een onthutsend
werk waarin brutaliteit en kwetsbaarheid vervaarlijk met elkaar vervlochten
zijn. Different Trains verwijst dan weer naar de totaal andere bestemmingen
van Amerikaanse en Europese treinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na al
de gruwel komt de troost: het bekende, zalvende Adagio van Samuel Barber is
een echte elegie. Sedert het in 1945 op de radio werd gebruikt om de dood van
Franklin D. Roosevelt af te kondigen, is het bovendien een terugkerend symbool van nationale rouwverwerking geworden.

Sommige luisteraars lijken voortdurend iets nodig te
hebben dat men een soort oorgemak zou kunnen noemen,
en dan liefst volgens hetzelfde recept; als zij dat
krijgen, bestempelen zij de muziek als mooi; als zij
het niet krijgen, schuiven ze dat van zich af; voor
hen is het slecht, lelijk of ‘van begin tot eind
verschrikkelijk’

9

Quatuor Diotima is een vaste waarde in de kwartetwereld, zeker als het gaat over de muziek van de 20e en
21e eeuw. Tien jaar geleden gooide het kwartet al hoge ogen met zijn cd American Music. Sindsdien is hun
sound nóg intenser geworden. Benieuwd wat dat oplevert voor The Sinking of the Titanic, het minimalistische
meesterwerk dat het kwartet speciaal voor deze gelegenheid instudeert.

Maandag + Dinsdag / Monday + Tuesday

28.09.2020
29.09.2020

------As proudly as a national flag may wave, it can never completely take away the nation’s
traumas. This concert will highlight a few of the biggest scars on the history of the 20th
century. Gavin Bryars took inspiration from the Titanic disaster, and wrote a piece that
moves along at a fearsomely slow pace, and in which not only the ship, but the audience as
well, may sink into mysterious depths. Black Angels by George Crumb was inspired by the
Vietnam war. It is an unsettling work in which brutality and vulnerability are disconcertingly
interwoven with each other. The title of Different Trains is a reference to the wholly different
destinations of American and European trains during the Second World War. After all the
horror comes the consolation: Samuel Barber’s famous and healing Adagio is a genuine elegy.
It’s become a recurring symbol of national mourning ever since it was played on the radio to
announce the death of Franklin D. Roosevelt in 1945.

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR KLAAS COULEMBIER 60’
TICKETS € 20

EN

Quatuor Diotima, a fixture in the quartet world, is especially well known among connoisseurs of 20th and 21st
century music. Ten years ago, the quartet made a huge splash with their CD American Music. Since then their
sound has become even more intense. We’re all waiting to hear what this approach brings to The Sinking of
the Titanic, the minimalist masterpiece that the quartet is working on especially for this occasion.

Some hearers seem to require pretty constantly something which may be called a kind of

18:30 & 20:30
18:30 & 20:30

Concert

Wibert Aerts viool / violin
John Cage: Freeman Etude No. 15
György Kurtág: Hommage à Cage
Béla Bartók: Sonate voor viool solo
Elliott Carter: Statement – Remembering Aaron
Morton Feldman: For Aaron Copland
[Homage: something that shows respect or
attests to the worth or influence of another]

ear-easing, and under a limited prescription; if they get it, they put the music down as
beautiful; if they don’t get it, they put it down and out – to them it is bad, ugly or
“awful from beginning to end”.
– Charles Ives
(Music and Its Future, 1933)

LAUDS & HOMAGES

Virtuositeit? Velen vinden
dat maar een holle, overbodige ‘Spielerei’. Zo niet
dwarsdenker John Cage. Die schreef zijn Freeman Etudes met de uitdrukkelijke
bedoeling om onspeelbaar te zijn. De studies waren zo muzikale symbolen voor
de onoplosbaarheid van grote maatschappelijke en politieke kwesties. Maar
tijden veranderen: intussen zijn alvast Cage’s stukken ‘oplosbaar’ gebleken, op
de rest blijft het nog even wachten. Dit concert
vormt een drieluik van werken die bedoeld zijn
Iedereen zou in de gelegenheid moeten
zijn om niet overbeïnvloed te worden.
als uitdaging voor een violist, eerbetoon aan
– Charles Ives
een componist, of beide tegelijk. In het eerste
(Nawoord bij 114 liederen, 1922)
luikje staat Cage centraal, onder andere met
een korte hommage aan zijn adres vanwege György Kurtág. In het laatste luik
doen Elliott Carter en Morton Feldman hun hoedje af voor Aaron Copland.
Centraal in het programma staat de verbluffende Sonate voor viool solo die Béla
Bartók in de VS schreef voor Yehudi Menuhin. Ver van huis dus, maar allerminst vervreemd van zijn Europese origine. Want nagenoeg in elke maat galmt
Johann Sebastian Bachs vioolmuziek na.
Trouwe gasten van Festival 20·21 kennen Wibert Aerts als de violist van Het Collectief, maar ook als solist
heeft hij intussen een stevige reputatie opgebouwd. Veelzijdigheid staat daarbij voorop: van de oude
klassiekers tot werken die speciaal voor hem geschreven zijn. Met zijn glasheldere techniek en indringende
sound haalt hij uit ieder werk de maximale impact.

10
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Many people associate the word virtuosity with empty, flashy playing. Not the againstthe-grain John Cage, who wrote his Freeman Etudes expressly to be unplayable. The studies
were supposed to be musical symbols of the intractableness of the great social and political
issues of the time. But times change: in the meantime, Cage’s pieces have turned out to be
playable, although the big issues will have to wait. This concert is a triptych of works intended
to challenge a violinist, honour a composer, or do both at the same time. The first ‘panel’ is
devoted to Cage, with among other things a short homage to him from György Kurtág. In
the final panel, Elliott Carter and Morton Feldman give a ‘hats off ’ to Aaron Copland. The
programme revolves around the astonishing Sonata for solo violin that Bartók wrote in the
US for Yehudi Menuhin. As far as he was from home, he was anything but estranged from his
European origins, since you can hear the echoes of Johann Sebastian Bach’s violin music in
nearly every bar.
EN

Wibert Aerts will be familiar to faithful Festival 20·21 attendees as the violinist of Het Collectief, but he has
also built up a solid reputation as a soloist in recent years. His hallmark is his versatility: he plays everything
from the ancient classics to works written especially for him. With his flawless technique and penetrating
sound, he gets the maximum impact from every piece he plays.
Everyone should have the opportunity of not being over-influenced.
– Charles Ives
(Postface to 114 songs, 1922)
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Woensdag + Maandag / Wednesday + Monday

30.09.2020
12.10.2020

20:30
18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR PIETER BERGÉ 60’
TICKETS € 20

Concert

BiSS Quartet
Pieter Jansen viool / violin, Jessica Tortorice viool / violin,
Maxime Desert altviool / viola, Francis Mourey cello
Charles Ives: Strijkkwartet Nr. 2
Ruth Crawford-Seeger: Strijkkwartet 1931

[Politick: to engage in political discussion
in any form]

POLITICKS

Charles Ives, de godfather van de
Amerikaanse klassieke muziek, is een
fenomeen van jewelste. Het is echt
(TRUMP AND CIRCUMSTANCES)
onbegrijpelijk dat hij nog altijd niet
meer gespeeld wordt, want weinig componisten prikkelen de nieuwsgierigheid
meer dan hij. Zijn werken klinken soms chaotisch, maar steeds wil je weten
wat daarachter schuilt. Dat kan ook moeilijk anders als je Ives’ eigen toelichtingen naleest. Zijn Tweede Strijkkwartet bijvoorbeeld omschrijft hij als een stuk
voor “vier mannen die converseren, discuteren, argumenteren (feitelijk ‘aan
Politiek doen’), ruzie maken, handen
schudden, hun mond houden – en ten
Hieronder volgt een poging om een TWINTIGSTE
slotte de berg op wandelen om naar
AMENDEMENT voor te stellen, EEN POGING OM HET
het firmament te kijken.” De muziek
EFFECT VAN TE VEEL POLITIEK IN ONZE represenholderdeboldert tussen waarheid en
tatieve DEMOCRATIE tot een minimum te REDUCEREN
of zelfs te elimineren – iets waar al onze
waanzin, bittere ernst en galgenhugrote politici over praten maar uiteindelijk
mor, ongemakkelijke herkenning en
niets aan doen.
volstrekte vervreemding. Politiek was
– Charles Ives
(Betreffende een twintigste amendement, 1920)
zelden zo muzikaal en Ives zelden zo
pertinent. Alsof dit kwartet nog niet
genoeg is, krijg je er ook nog een strijkkwartet van Ruth Crawford-Seeger bovenop. Al was het maar om te bewijzen dat de Amerikaanse muziek van honderd jaar geleden niet alleen modernistisch kon zijn, maar ook vrouwelijk.

BiSS – Boho International Strings Soloists – brengt vier lessenaaraanvoerders van Boho Strings samen in een
nagelnieuw strijkkwartet. Het ensemble koestert de klassiekers, maar wil toch vooral de vele (half) vergeten
parels uit het moderne repertoire oppoetsen. Ives en Crawford-Seeger zijn voor hen ‘gefundenes Fressen’.
------Charles Ives, the godfather of American classical music, is an amazing phenomenon.
It’s inexplicable that he is so little played, since few composers pique our curiosity as much as
he does. His works may sometimes sound chaotic, but you always want to know what’s hiding
behind them. And that’s even more so if you read Ives’ own notes. His Second String Quartet,
for example, is described as a piece for “four men who converse, discuss, argue (in re 'Politick'), fight, shake hands, shut up – then walk up the mountain side to view the firmament!”.
The music somersaults between truth and nonsense, bitter earnestness and gallows humour,
uncomfortable recognition and complete alienation. Politics was rarely so musical, and Ives
rarely so pertinent. And as if this quartet wasn’t enough, there is icing on the cake in the form
of the string quartet by Ruth Crawford-Seeger. Even if only to prove that American music of
a hundred years ago not only had a modern face, but a female one too.
EN

BiSS – Boho International Strings Soloists – brings together four first-chair players from Boho Strings, in a
brand-new string quartet. Although the ensemble treasures the classics, their aim is to polish up the many
half- or completely forgotten jewels of the modern repertoire. Ives and Crawford-Seeger are just what they’ve
been waiting for.
The following contains an attempt to suggest a “20th AMENDMENT”, AN ATTEMPT TO REDUCE to
a minimum, or possibly to eliminate, something which all our great political leaders talk
about but never eliminate, to wit: THE EFFECT OF TOO MUCH POLITICS IN OUR representative
DEMOCRACY.
– Charles Ives
(Concerning A Twentieth Amendment, 1920)

Woensdag / Wednesday

30.09.2020

18:30

HOLLANDS COLLEGE
LECTURE-RECITAL (IN HET NEDERLANDS) 60’
TICKETS € 12

Lecture-Recital
Lecture-Recital door Pieter Bergé en
BiSS Quartet om de strijkkwartetten
van Ives en Crawford-Seeger beter te
leren kennen.
Pieter Bergé and the BiSS String
Quartet will give a lecture-recital
(in Dutch) as an introduction to this
programme.
15

Maandag + Dinsdag / Monday + Tuesday

05.10.2020
06.10.2020

20:30
18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR KLAAS COULEMBIER 60’
TICKETS € 20

Concert

CAROUSEL Chamber Music Ensemble (trio)
Annelien Van Wauwe klarinet / clarinet, Samuel Nemtanu viool / violin,
Oona Zamfir-Cocea piano
Igor Stravinski: La Marseillaise
Igor Stravinski: Three Pieces for Clarinet Solo
Igor Stravinski: Piano Rag Music
Leonard Bernstein: Clarinet Sonata
Igor Stravinski: A Soldier’s Tale
Igor Stravinski: Elegy

[War: a state of usually open and
declared armed hostile conflict
between states or nations]

Annelien Van Wauwe geldt wereldwijd als een van de meest veelbelovende jonge klarinettisten. Om zich
nog meer in de kamermuziek te kunnen verdiepen, richtte ze vorig jaar Carousel op. Dit internationale,
elfkoppige ensemble treedt op in alle mogelijke combinaties, steeds in functie van op maat ontworpen
concertprogramma’s.
------This concert bathes in jazz and the smells of wartime. The alienating version of the
Marseillaise sets the martial atmosphere, and the closing elegy has you guessing the consequences. In the pieces in between them, it’s mainly ragtime that has the floor, often in
company of other dances or flanked by long clarinet melodies. Rarely does the rag appear as
a simple straightforward dance, because Stravinsky continually has the music going off balance. The metre stalls, accelerates, stumbles and trips. Over and over, the dance threatens to
get stuck in its own devilish machinery. Ragtime and war almost become allies (albeit mainly
allies in decay and disorder) in A Soldier’s Tale. And the rag is in Bernstein’s music as well. For
those who only know the American composer’s musicals, the clarinet sonata will undoubtedly be a pleasant surprise: the young Bernstein turned out to be at least as Stravinskian as he
was American.
EN

Annelien Van Wauwe is known worldwide as one of today’s most promising young clarinettists. Last year
she founded the international eleven-member ensemble Carousel, in order to work on chamber music in
more depth. This ensemble performs in all possible combinations, always for custom-designed concert
programmes.
In view of the condition in which the world finds itself today, it would seem that now is the
time for all existing governments to think, or at least to start to think, of possible and

RAG- & WARTIME

Dit concert baadt in jazz en oorlogslucht. De vervreemdende versie van
de Marseillaise zet de krijgstoon, de
afsluitende elegie laat de gevolgen raden. In de stukken ertussen voert vooral
de ragtime het hoge woord, vaak in gezelschap van andere dansen of geflankeerd door lange klarinetmelodieën. Zelden verschijnt de rag daarbij als een
simpel rechttoe-rechtaandansje, want voortdurend laat Stravinski de muziek
haar evenwicht verliezen. Het metrum stokt, versnelt en struikelt, tot strompelen toe. Herhaaldelijk dreigt de dans
vast te lopen in zijn eigen duivelse mechaniek. In A Soldier's Tale worden rag en
Gezien de situatie waarin de wereld zich
oorlog haast bondgenoten, zij het dan
vandaag bevindt, lijkt de tijd aangebroken
vooral bondgenoten van verval en vervoor alle regeringen om na te denken, of
toch zeker om beginnen na te denken, over
stoorde orde. Ook bij Bernstein blijft de
mogelijke en haalbare manieren, die de menrag niet achterwege. Voor wie de Amerisen van de wereld samenbrengen – op een
kaan enkel kent van zijn musicals, zal de
man-tot-man-manier – iets groters dan een
regering-tot-regering-manier, en die de
klarinetsonate ongetwijfeld een ‘ear opemensen laat opstaan en zeggen hoe zij denken
ner’ zijn: de jonge Bernstein bleek immers
over OORLOG.
minstens zoveel Stravinskiaan als Ameri– Charles Ives
(Brief aan Franklin D. Roosevelt, 1938)
kaan te zijn.
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practical ways which will bring the people of the world together – in a “man-to-man” way –
something greater than a “government-to-government”-way, and let all the people stand up and
say wat they think about WAR.
– Charles Ives
(Letter to Franklin D. Roosevelt, 1938)
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HET BELANG VAN IVES. A COLLAGE OF ANSWERED QUESTIONS

Donderdag / Thursday

08.10.2020

Charles Ives is rarely more than a curiosity in most music histories. He is invariably
called the “father of American music”, which sounds (wrongly!) a little like being famous for
inventing Russian red wine: it may exist, but …. And that’s an unfortunate misconception.
Ives is a peerless genius, and a top-flight innovator: he was writing atonal music before
Schoenberg in Austria, experimenting with quarter tones before Haba in Czechoslovakia,
designing polyrhythmic constructions before Stravinsky in Russia, thinking up music for
multiple simultaneous orchestras before Stockhausen in Germany, and writing postmodern
compositions more than a half century before that word was even invented in Europe.
Admittedly, being the first to do something is not what counts in the arts, but that’s the point:
Ives was not only the first, he was also an excellent composer! It’s high time we let his voice
sound a bit louder. And ask a few questions about the way we ‘make’ music history in Europe.
EN

20:30

HOLLANDS COLLEGE
LEZING 60’
TICKETS (RESERVATIEKOST / RESERVATION FEE) € 2

Lezing door / Lecture by Pieter Bergé
met medewerking van Klaas Coulembier
en La Fabrique des Regards visuals

Why tonality as such should be thrown out for good, I can’t see. Why it should always be present
I can’t see. It depends, it seems to me, a good deal – as clothes depend on the thermometer – on
what one is trying to do, and on the state of mind, the time of day or other accidents of life.
– Charles Ives

[Collage: a creative work incorporating
various materials or elements]

(Some ‘Quarter Tone’ Impressions, 1925)

ALL IVES
MATTERS

In de meeste muziekgeschiedenissen
is Ives amper meer dan een curiosum.
Steevast wordt hij “de vader van de Amerikaanse muziek” genoemd, maar dat
klinkt (ten onrechte!) een beetje alsof
EEN COLLAGE VAN
je geroemd zou worden als de uitvinder
BEANTWOORDE VRAGEN
van Russische rode wijn: die bestààt wel,
maar… Een jammerlijke misvatting is dat. Ives is een genie zonder weerga en
een vernieuwer van de bovenste plank: hij schreef atonale stukken vóór de
Oostenrijker Schönberg, experimenteerde met kwarttonen vóór de Tsjech
Haba, ontwierp polyritmische constructies vóór de Rus Stravinski, bedacht
muziek voor meerdere orkestgroepen tegelijk vóór de Duitser Stockhausen, en
leverde postmoderne composities af meer dan een halve eeuw voor dat woord
in Europa werd uitgevonden. Toegegeven, éérst zijn is niet het enige wat telt in
de kunst, maar dat is het juist: Ives
was niet alleen eerst, hij was ook
Waarom de tonaliteit voor eens en altijd afgeworpen
steengoed! Hoog tijd dus om zijn
zou moeten worden, begrijp ik niet. Waarom zij er
stem wat luider te laten klinken.
altijd zou moeten zijn, begrijp ik niet. Het hangt,
En om ons tegelijk wat vragen te
lijkt mij, voor een groot deel af van wat iemand
tracht te doen, van de state of mind, het uur van
stellen over de manier waarop wij
de dag en andere toevallige omstandigheden van het
in Europa de muziekgeschiedenis
leven – een beetje zoals kleren afhangen van de
‘construeren’.
temperatuur.
– Charles Ives
(Enkele impressies over ‘kwarttonen’, 1925)
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Is American music anything besides just musicals, wacky Cage experiments and
endlessly minimal music? Yes, so much more! If you’re not completely convinced, you must
take a seat in the omnibus that Ralph van Raat is driving in this musical voyage across the
American musical landscape: from Los Angeles to New York, from the old ragtime melodies
to the very newest contemporary sounds. Particularly satisfying are the many little side
streets that Van Raat takes that allow you to hear the awe-inspiring richness of American
piano music. In the distance you can hear not only oceans and cotton fields, but snippets
of Greece, Mexico and China as well – seen through American eyes of course. Contrast is
guaranteed in this cleverly assembled potpourri. Play and seriousness, concrete and abstract,
accessible and stubborn, old-fashioned and progressive: you’ll hear it all. You choose, you lose;
and if you don’t choose, hopefully you’ll lose yourself.
EN

Zondag / Sunday

11.10.2020

11:30 > 19:00

30CC/SCHOUWBURG
11:30 CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO
DOOR PIETER BERGÉ 75’
14:30 CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO
DOOR MAARTEN BEIRENS 270’
TICKETS € 20 PER CONCERT - DAGTICKET € 30 (2 CONCERTEN)
COPRODUCTIE / COPRODUCTION 30CC

Concert

DWARS DOOR AMERIKA
Concert 1 11:30 AMERICAN OMNIBUS

For Ralph van Raat, there seem to be as many hours in a day as there are keys on a piano. This pianist keeps
coming up with amazing programmes and shockingly good CDs, one after another. He’s made the music
of the 20th and 21st centuries literally and figuratively his favourite ‘playground’, and he knows better than
anyone else how to design the most fascinating course through it. There’s no better tour guide than this
American omnibus.

[American: of or relating to
the U.S. or its possessions
or original territory]

Is it the composer's fault that man
has only ten fingers?
– Charles Ives
(Essays Before A Sonata, 1920)

Ralph van Raat piano

THEMADAG

Jelly Roll Morton: King Porter Stomp (1905)
Charles Ives: Three-Page Sonata (ca. 1905)
Henry Cowell: The Tides of Manaunaun (1912)
Henry Cowell: Aeolian Harp (1923)
Aaron Copland: El Salón México (1932-1936)
John Cage: Music of Changes Book I (1951)
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John Adams: China Gates (1977)
David Lang: Bell (for Ralph van Raat) (2015)
Elliott Carter: Tri-Tribute (2007-2008)
Heather Pinkham: Song of Grace (2016)
Frederic Rzewski: Winnsboro Cotton Mill Blues
(1979)

Amerikaanse muziek, is dat meer dan musicals, knettergekke Cage-experimenten en Is het de fout van de componist dat
eindeloze minimal music? Ja, heel veel meer! de mens maar tien vingers heeft?
– Charles Ives
Wie daar nog niet helemaal van overtuigd is, (Essays voorafgaand aan een sonate, 1920)
moet vast en zeker plaats nemen in de omnibus waarmee Ralph van Raat in dit concert
het Amerikaanse muzieklandschap doorkruist: van Los Angeles naar New
York, van de oude ragtime tot de meest kakelverse hedendaagsheid. Heerlijk
zijn vooral de vele zijwegen die Van Raat inslaat om de ontzaglijke rijkdom
van de Amerikaanse pianomuziek af te toetsen. In de verte doemen niet enkel
oceanen en katoenvelden op, maar ook flarden van Griekenland, Mexico en
China – door Amerikaanse ogen natuurlijk. Contrast gegarandeerd dus in deze
vernuftige potpourri. Spel en ernst, concreet en abstract, toegankelijk en weerbarstig, oubollig en progressief: alles komt aan bod. Wie kiest, verliest; wie niet
kiest, verliest hopelijk zichzelf.
Voor Ralph van Raat lijken er evenveel uren in een dag te zijn als toetsen op een piano. Aan de lopende
band komt deze pianist met verrassende programma’s en ontluisterende cd’s op de proppen. De muziek van
de 20e en 21e is daarbij letterlijk en figuurlijk zijn geliefkoosde ‘speeltuin’. Als geen ander weet hij de meest
fascinerende parcours uit te stippelen. Geen betere gids denkbaar dus voor deze Amerikaanse omnibus.

Zaterdag / Saturday

10.10.2020

20:30

HOLLANDS COLLEGE
LECTURE-RECITAL (IN HET NEDERLANDS) 60’
TICKETS € 12

Lecture-Recital
Lecture-Recital door Ralph van Raat
als voorbereiding op zijn concert
American Omnibus op 11.10.2020.
Pianist Ralph van Raat will give
a lecture-recital (in Dutch) as an
introduction to his concert on
11.10.2020.

Davidsfonds Academie:
lezing + concert
Davidsfonds
met Ralph
van Raat Academie:
Lezing + concert
-----------------------------Amerika
Lezing: Dwars
Dwarsdoor
door Amerika
-----------------------------door Maarten Beirens 		
08.10.2020
- 14:00
Zondag
11.10.2020
9:45 > 13:00
HOLLANDS COLLEGE
30CC/Schouwburg
Concert:

------------------------------

American Omnibus
09:45
Ontvangst
koffie
Ralph
van Raatmet
piano
10:00
Lezing: -DWARS
11.10.2020
11:30 DOOR AMERIKA
met Maarten Beirens
30CC/SCHOUWBURG
11:30 Concert: AMERICAN OMNIBUS
Ralph van
Raat piano
Inschrijving en reservatie
tickets
via davidsfonds.be/academie
INSCHRIJVING via davidsfonds.be/
academie INFO zie ook p. 23
21

Concert 2 14:30 MINIMAL SUNDAY
Het Collectief
Thomas Dieltjens piano,
Toon Fret fluit & altfluit / flute & alto flute,
Tom De Cock slagwerk / percussion

Zondag / Sunday
(VERVOLG THEMADAG CONTINUED)

11.10.2020

Morton Feldman: For Philip Guston

22

THEMADAG

Een festival over Amerikaanse muziek zou tekortschieten als er niet minstens
één echt lang minimalistisch meesterwerk op het programma stond. Feldmans
For Philip Guston – een van de schilders uit
de New York School – is zo’n meesterwerk.
Sommige mensen die zichzelf als onmuzi- Urenlang dijt het uit, tot je als luisteraar
kaal beschouwen voelen de ‘essentie’ van
nauwelijks nog het verschil kan maken
moderne stukken vaak beter aan en raken
er eerder ‘ondersteboven’ van dan dege- tussen licht en duister, noord en zuid, stilte en
nen die zichzelf muzikaal noemen – waar- geluid, eb en vloed. Toch is minimalisme veel
schijnlijk door de vertrouwdheid van deze
meer dan een trip naar de onbestemdheid.
laatsten met steeds dezelfde consonanten,
eenvoudige tonaliteiten, monoritmes, for- In de voortdurende herhaling van ‘bijna’
mele opbouw en structuur.
hetzelfde wint het kleinste verschil aan
– Charles Ives
betekenis. Iedere nieuwe noot heeft dus
(Muziek en haar toekomst, 1933)
maximale impact; ook dat is minimalisme.
Wie zich geroepen voelt, komt best op tijd: enkele heerlijke ligzetels staan je
op te wachten om samen met de musici de tijd uit te wissen.
Het Collectief is al jarenlang een bevriend ensemble van Festival 20·21. De voorbije jaren bracht het schitterende
uitvoeringen van onder meer werken van Janáček, Schönberg en Murail. Maar van goeie vrienden mag je natuurlijk
altijd nog dat tikje meer verwachten, bijvoorbeeld om bijna vier en een half uur aan één stuk het beste van zichzelf
te geven. Geen twijfel, ze zullen er staan, met de hen kenmerkende zin voor precisie en overgave!
------A festival of American music would fall short of its goals if it didn’t include at least
one really long minimalist masterpiece on the programme. Feldman’s For Philip Guston – a
painter of the New York School – is one of these masterpieces. It expands for hours, until
you as a listener can no longer tell the difference between light and darkness, north and
south, silence and sound, ebb and high tide. Yet minimalism is much more than a trip to
the indefinite. When virtually the same material gets repeated over and over, the smallest
difference can take on enormous significance. Thus every new note has maximum impact;
that too is minimalism. If you feel called, do come early: there are a few very comfortable
lounge chairs waiting for you, so that you can join the musicians in doing away with time.
EN

Het Collectief has long been friends with Festival 20·21. In the last few years they have given brilliant
performances of works by Janáček, Schoenberg, Murail and others. But you can always expect good friends
to go beyond the call of duty for you, for example, to give their all playing a piece nearly four and a half hours
long. Have no doubt, they’ll be there for us, with their characteristic feel for precision and full dedication!
Some who consider themselves unmusical will get the “gist of” and sometimes get “all set
up” by many modern pieces, which those who call themselves musical – probably because of
long acquaintance solely with certain consonances, single tonalities, monorhythms, formal
progression, and structure – do not like.
– Charles Ives (Music and Its Future, 1933)
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When Hindemith emigrated to America in 1940, he had more or less all of Germany’s
music history with him in his mind. Many of the works he wrote in American sail further
along on this abandoned past. Ludus Tonalis may be the most brilliant example of this process. This imposing piano work is best listened to with the idea that it’s a ‘great-grandson’ of
Bach’s famous Well-tempered Clavier: a series of twelve fugues, flanked by preludes, interludes
and postludes. This ‘note play’ is sometimes described as Bach with wrong notes, but that’s
only half true: the music is definitely Bachian in the unsurpassed way it combines musical
elements. But there are no ‘wrong’ notes. Hindemith doesn’t plaster over his great role model,
but has him reborn into a subtle new musical universe. The game of notes has new rules: what
grates in another piece can be a form of freedom. Wrong is relative.
EN

Dinsdag + Woensdag / Tuesday + Wednesday

13.10.2020
14.10.2020

20:30
18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR MARK DELAERE 75’
TICKETS € 20

Concert

Jan Michiels piano
Paul Hindemith: Ludus Tonalis

Since beginning his artistic career, Jan Michiels has done everything possible to immerse his audiences
in the richness of 20th- and 21st-century music, especially piano music. In this sense he’s a Festival 20·21
‘partner in crime’. So of course he had to include some new classics like Hindemith’s Ludus Tonalis. Michiels
undoubtedly knows what to do with the piece, given that Bach’s music too is running through his fingers
and his heart.
Mr. Price [a copyist]: Please don’t try to make things nice. All the

[Future: a period of time following
the moment of speaking or writing;
time regarded as still to come]

wrong notes are right. Just copy as I have – I want it this way.
– Charles Ives
(Fourth of July, 1914)

BACH
TO THE FUTURE

Toen Hindemith in 1940 naar Amerika emigreerde, nam hij zowat de hele
Duitse muziekgeschiedenis met zich
mee, figuurlijk althans. Veel van zijn
Amerikaanse werken varen dan ook verder op het verlaten verleden. Ludus
Tonalis is daar misschien wel het schitterendste voorbeeld van. Dit imposante
pianowerk kan je best beluisteren als een ‘achterkleinzoon’ van Bachs bekende
Wohltemperiertes Klavier: een reeks van twaalf fuga’s, aaneengeregen door
voor-, tussen- en naspelen. Soms omschrijft men dit ‘tonenspel’ als Bach-metvalse-noten, maar dat klopt maar half: Bachiaans is deze muziek zeker, door
haar weergaloze combinatiekunst. Maar
‘valse’ noten zijn er niet. Hindemith bekladt zijn grote voorbeeld niet, maar laat
Mr. Price [een kopiist], probeer alstuhem herboren worden in een subtiel
blieft niet om de zaken aardig te maken.
nieuw muzikaal universum. Andere spelAlle foute noten zijn juist. Kopieer het
zoals het er staat – ik wil het zo.
regels bepalen daarbij de toonvoering:
– Charles Ives
wat elders wringt, kan hier een vorm van
(De vierde juli, 1914)
vrijheid zijn. Valsheid is relatief.
Vanaf het begin van zijn artistieke loopbaan doet Jan Michiels er alles aan om het publiek onder te dompelen
in de rijkdom van de 20e en 21e-eeuwse (piano)muziek. In die zin is hij een ‘partner in crime’ van Festival 20·21.
Nieuwe klassiekers zoals Hindemiths Ludus Tonalis mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Michiels weet er
ongetwijfeld raad mee, aangezien ook de muziek van Bach in zijn vingers en zijn hart zit.

Dinsdag / Tuesday

13.10.2020

18:30

HOLLANDS COLLEGE
LECTURE-RECITAL (IN HET NEDERLANDS) 60’
TICKETS € 12

Lecture-Recital
Lecture-Recital door Mark Delaere en
pianist Jan Michiels ter voorbereiding
op het concertprogramma Bach to the
future.
Mark Delaere and pianist Jan Michiels
will give a lecture-recital (in Dutch) as
an introduction to this programme.
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Donderdag / Thursday

15.10.2020

18:00 & 20:00 & 22:00

STUK
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR MAARTEN BEIRENS 60’
TICKETS € 20
I.S.M. / PART OF ‘UUR KULTUUR’ KU LEUVEN

Concert

Slagwerk Den Haag
John Cage: Imaginary Landscape No. 1
John Luther Adams: Qilyaun
John Cage: Radio Music
John Cage: In a landscape
John Cage: 3rd Construction

IMAGINARY
LANDSCAPES

[Imaginary: existing only in imagination:
lacking factual reality]

John Cage: voor sommigen is hij een clown
en carnavalsklant, maar voor anderen een
van de grootste genieën van de muziek van
de 20e eeuw. Niet omdat hij zoveel meesterwerken heeft geschreven die je telkens weer wil beluisteren om er zalig
bij weg te dromen. Wel omdat hij een ‘pur sang’ klankenavonturier is die je
keer op keer anders doet luisteren. Cage is het tegendeel van wat zijn naam
doet vermoeden: een onvervalste out-of-the-cage-componist. Voor hem is heel
de wereld muziek, letterlijk álles van absolute stilte tot ondraaglijk kabaal. In
dit programma hoor je vooral vroege Cage-werken: een onvoorspelbaar stuk
voor een oude radiocollectie, een streepje ‘muzak’ uit de tijd dat er bij ons
nog amper supermarkten waren, een
percussiestuk met bierblikken in de
hoofdrol, en een intieme dialoog tusGeld gaat in sommige richtingen sneller dan
het geluid, maar niet in de richting van het
sen elektronische en akoestische klanmuzikale experiment of de uitbreiding ervan.
ken. Cage leidt je niet alleen binnen in
Als slechts een honderdste deel van de gelden
verrassende klankwerelden, maar zet
die in dit land geïnvesteerd worden in de productie van opera’s of achterlijke films en de
bovendien je eigen verbeelding aan het
daarbij horende muziek, als slechts een klein
werk. Ook het bezwerende stuk van
deel van deze gelden geïnvesteerd kon worden
John Luther Adams draagt daar trouin niet opzienbarende maar belangrijke terreinen van muzikale activiteit, zou de muziek in
wens toe bij, want zijn sjamanendrum
het algemeen daar erg bij gebaat zijn.
transporteert je sowieso naar hogere
– Charles Ives
(Muziek en haar toekomst, 1933)
sferen.
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Sinds de oprichting in 1977 is Slagwerk Den Haag uitgegroeid tot een trendsettend ensemble op vlak van
inventief en divers geluid. Enkele jaren geleden toverden ze een gelukzalige glimlach op de gezichten van
de Leuvense concertgangers met een programma rond ‘hout’. Nu gaan ze aan de slag met muziek van
John Cage. Opnieuw koppelen ze spitsvondigheid aan intensiteit, want dat is nu eenmaal hun handelsmerk.
------John Cage: for some he’s a clown with no brains. For others he’s one of the greatest geniuses of 20th-century music, not because he’s written so many masterworks you want to bask
in over and over again but because he is a thoroughbred adventurer in sound, who time and
time again makes you listen in a different way. Cage is the opposite of what his name sounds
like, an unadulterated out-of-the-cage-composer. For him, the whole world is music, literally
everything, from absolute silence to unbearable racket. In this programme you’ll hear mainly
early Cage works: an unpredictable piece for an old radio collection, a dash of ‘muzak’ from
the age when there were barely any supermarkets to play it in, a percussion piece starring
beer cans, and an intimate dialogue between electronics and acoustic sounds. The most fun
thing about Cage is that he not only draws you into surprising sonic worlds but that he also
gets your own imagination working. And John Luther Adams’s spiritual piece adds to the
atmosphere, since his shamanic drum will take you to higher spheres in any case.
EN

Since its founding in 1977, Slagwerk Den Haag has become an ensemble that sets the trend in terms of
inventiveness and diversity of sound. Several years ago they brought blissful smiles to the faces of the
Leuven audience, playing a programme with the theme of ‘wood’. This time they’re working on music by
John Cage. It’ll be another blend of cleverness and intensity, because that’s simply their trademark.
Money may travel faster than sound in some directions, but not in the direction of musical
experimentation or extension. If only a one-hundredth part of the funds that are expended
in this country for the elaborate production of opera, spectacular or otherwise, or of the
money invested in soft-headed movies with their music resultants – if only a small part of
these funds could be directed to the unsensational but important fields of musical activity,
music in general would be the gainer.
– Charles Ives
(Music and Its future, 1933)
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Maandag / Monday

19.10.2020

18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
18:30 LEZING (IN HET NEDERLANDS) 30’ & FILM 40’
20:30 LECTURE (IN ENGLISH) 30’ & FILM 40’
TICKETS € 12

Lezing door / Lecture by Camilla Bork
Film van Jean-François Jung uit 1992:
Der Lindberghflug/Ozeanflug
(Kurt Weill muziek, Bertolt Brecht tekst)

CROSSING
THE OCEAN

[To cross: to move or extend from one side to the other
side; to put or draw a line across; to meet and pass;
to oppose openly; thwart]

Camilla Bork is professor musicologie aan de KU Leuven, waar ze onder meer muzieksociologie en muziek
esthetica doceert. Een van haar specialisaties is het gebruik van nieuwe media in de Duitse kunstmuziek
tussen de twee wereldoorlogen.
------In Germany, the interbellum between the two world wars was one long, and ultimately
woefully failed, experiment in democracy. This history played a part in the arts as well.
Young composers like Kurt Weill renounced the romantic past and went off in search of
new, contemporary audiences. They no longer wrote for the bourgeoisie, but for the common
people, not dreamy or sultry but to the point, not about heroes of old but the order of the day,
not about magic but about technology, not for the concert hall’s comfy seats but for the radio,
not for amusement, but to teach. All these elements flow together in the ‘Lehrstück’ Der
Lindbergflug, originally a collaborative effort between Weill, Hindemith and Brecht. Later,
Weill composed a version all by himself, the version heard in this film. Even later, he changed
the title to Der Ozeanflug (the ocean flight). Why? As it turns out, Lindbergh was a fairly
enthusiastic Nazi sympathiser in the 1930s. The line “Meine Name ist Charles Lindbergh”
was changed to “Meine Name tut nichts zur Sache” (my name is not important). It’s a little
different from knocking over a statue.
EN

Camilla Bork is professor in musicology at KU Leuven, where she teaches sociology of music, music
aesthetics and other subjects. One of her specialisms is the use of new media in German art music between
the two World Wars.
“The first great move for the people of this world is to build a People’s World Union (or

“ De eerste grote stap die het volk van deze wereld moet
zetten is om een Wereldunie van het Volk op te richten (of
noem het de Verenigde Staten van de Wereld). En in de
plaats van nationale legers moet er een politiemacht van
deze Unie komen. Maar wat deze politiemacht onder geen
enkele omstandigheid mag doen, nooit ofte nimmer, op geen
enkele manier, is vliegtuigbommen werpen.”

call it the United States of the World). Under the People’s World Nation there shall be
in place of national armies throughout the world, A People’s World Nation Police Force.
But there is one thing which the People’s World Nation Army Force shall not do under any
conditions – forever and ever – in any way whatsoever – and that is to use aeroplane bombs.”
– Charles Ives
(A People’s World Nation, written during the two World Wars)

Het interbellum tussen de
twee wereldoorlogen was
in Duitsland één groot, en uiteindelijk jammerlijk mislukt experiment in
democratie. Ook in de kunsten speelde dat een grote rol. Jonge componisten als Kurt Weill zworen het romantische verleden af en gingen op zoek
naar een nieuw en hedendaags publiek. Ze schreven niet meer voor de
bourgeoisie maar voor het gewone volk, niet zweverig en zwoel maar ter
zake, niet over oude helden maar over de orde van de dag, niet over magie
maar over techniek, niet voor de pluchen concertzaal maar via de radio,
niet om te amuseren, maar om te beleren. Al deze elementen vloeien samen
in het ‘Lehrstück’ Der Lindbergflug, oorspronkelijk een samenwerking tussen
Weill, Hindemith en Brecht. Later maakte Weill een volledig eigen versie,
die in deze film te horen is. Nog later veranderde de titel in Der Ozeanflug.
Reden? Lindbergh bleek in de jaren 1930 mee te heulen met de Nazi-ideologie.
De zin “Meine Name ist Charles Lindbergh” werd veranderd in “Meine
Name tut nichts zur Sache”. Het is eens wat anders dan een standbeeld
neerhalen.
– Charles Ives

(A People’s World Nation, geschreven tijdens de twee Wereldoorlogen)
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EN
Anyone ending up in west Los Angeles in the 1940s must have felt on some occasions
like they were in Europe. Leading figures of the European art world were there, sometimes
living within walking distance of each other: Arnold Schoenberg, Bertolt Brecht, Theodor
Adorno, Thomas Mann, Hanns Eisler, Alma Mahler, Otto Klemperer, … you name it. It’s not
surprising that there was a German spirit constantly floating around the neighbourhood.
Inevitably, however, the spirit had to be affected by homesickness and a feeling of alienation.
Fittingly, this ‘American’ song recital is built around the feeling of being uprooted. Composers
like Eisler and Weill used this feeling in many of their works, often inspired by the melancholy in Schubert’s songs. Brecht, usually bitter and lyrical at the same time, was in turn a
favourite source of texts. This concert is one long sigh, an elegy of despair and forlorn hope,
with here and there faint memories of the abandoned fatherland.

Dinsdag + Woensdag / Tuesday + Wednesday

20.10.2020
21.10.2020

20:30
18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
CONCERT INCLUSIEF MINI-INTRO DOOR LALINA GODDARD 60’
TICKETS € 20
CONCERT VAN DE STAD LEUVEN / CONCERT OF THE CITY OF LEUVEN

Concert

Lore Binon sopraan / soprano
Inge Spinette piano
Hanns Eisler, Kurt Weill, Charles Ives, Hans Erich Apostel & Franz Schubert: Liederen
Arnold Schönberg: Klavierstukken Op. 19

Several years ago, Lore Binon and Inge Spinette presented a stunningly beautiful recital in Leuven featuring songs on texts by the French ‘poètes maudits’ (‘cursed poets’). That concert proved how they could
make what looked like a motley collection of poems into a coherent and moving story. With I am a stranger
everywhere they’ll once again present a programme that perfectly interweaves unity and diversity, and
guaranteed to move you.
The hope of all music – of the future, of the past, say nothing of

[Stranger: a person who does not belong to or is kept from
the activities of a group; one that interferes without right]

the present – will not lie with the partialist who raves about an
ultra-modern opera but despises Schubert, or with the party man who
viciously maintains the opposite assumption.

I AM A STRANGER
EVERYWHERE

Wie in de jaren 1940 verzeild raakte in
het westen van Los Angeles moet zich
op sommige momenten in Europa
gewaand hebben. Leidinggevende
figuren uit de Europese kunsten leef
den er vaak op wandelafstand van elkaar: Arnold Schönberg, Bertolt Brecht,
Theodor Adorno, Thomas Mann, Hanns Eisler, Alma Mahler, Otto Klemperer,
… noem maar op. Geen wonder dus dat de Duitse geest onafgebroken door de
wijk waaide. Onvermijdelijk was die geest echter aangetast door heimwee en
vervreemding. Ontworteling is dan ook het uitgangspunt van dit ‘Amerikaanse’
liedrecital. Componisten als Eisler en Weill besteedden er veel aandacht
aan, en werden daarbij vaak geïnspireerd door de weemoed uit Schuberts
liederen. Brecht, meestal bitter en lyrisch tegelijk, was dan weer een geliefde
tekstleverancier. Eén lange zucht wordt dit concert, een elegie van verlorenheid
en wankele hoop, doorspekt met kwetsbare herinneringen aan het verlaten
vaderland.
Enkele jaren geleden brachten Lore Binon en
Inge Spinette in Leuven een verbluffend mooi
recital met liederen op teksten van Franse ‘poètes
maudits’. Toen al bewezen ze hoe ze van een
schijnbare potpourri een coherent en ontroerend
verhaal kunnen maken. Met I am a stranger every
where brengen ze opnieuw een programma
waarin eenheid en verscheidenheid helemaal
met elkaar vervlochten zijn. Ontroering verzekerd.
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– Charles Ives
(Music and Its Future, 1933)

De hoop van alle muziek – van de toekomst,
van het verleden, om niet te spreken van
het heden – ligt niet in handen van de eenzijdige die dweept met ultramoderne opera
maar tegelijk Schubert veracht, noch in de
handen van de partijganger die op een boosaardige manier het tegendeel beweert.
– Charles Ives
(Muziek en haar toekomst, 1933)
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TICKETS RESERVEREN
EN CONCERTEN
BIJWONEN

HOW TO BUY TICKETS
AND CONCERT
PROTOCOL

Tickets kopen op voorhand

Advance ticket sales

Voor alle concerten, lezingen en lecture-recitals
moet je vooraf je ticket kopen. Gelieve dat online te
doen via festival2021.be. Dit kan 24 uur op 24 via
de ticketlink bij elk concert.
Je moet je ticket niet alleen op voorhand kopen,
je moet het ook zelf afdrukken of downloaden op
je mobiele telefoon. Zonder ticket krijg je geen
toegang tot het concert.

Tickets for all concerts and lectures must be
bought in advance. Tickets will not be sold at the
door. Please buy tickets online via festival2021.be.
Tickets can be bought 24/7 using the ticket link
accompanying every concert.
Besides purchasing your ticket in advance, you
must print out your ticket or download it to your
mobile telephone. You will not be admitted without
a ticket.

Lukt het niet online, mail dan naar ticket@stuk.be
met vermelding van de concertdatum + uur
en het aantal personen (max. 2 / activiteit).
Je reservatie is pas geldig na ontvangst van een
bevestigingsmail met de uitnodiging om te betalen
via overschrijving. Na betaling krijg je de tickets
automatisch toegestuurd via mail. De reservatie
blijft twee weken geldig, daarna vervallen
onbetaalde reservaties.

Ticketbalie
STUK onthaal, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
Zie a.u.b. stuk.be voor de openingsuren.

If you have trouble purchasing tickets online,
please email ticket@stuk.be stating the date and
time of the concert, and how many tickets
(2 tickets maximum / activity) you would like.
Your reservation is only valid once you have
received a confirmation email from us with a
request for payment by bank transfer. After we
receive payment, your tickets will be automatically
sent by email. Unpaid ticket reservations will
be held for two weeks, after which they will be
cancelled.
Ticket desk
STUK onthaal, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
Please see opening hours at stuk.be

Geen ticketverkoop op de concertlocatie
Er is geen ticket/onthaal-balie op de
concertlocatie.

At the venue
There is no box office at the concert venue.

Contact tracing
Als je een ticket koopt moet je ook je
contactgegevens doorgeven. Eén persoon per
bubbel/groep volstaat.

Contact tracing
You must provide contact information when
purchasing tickets. One person per “bubble”/
group is enough.

Zitplaatsen en circulatie in de concertlocatie
Je kan je stoel niet zelf uitkiezen tijdens het kopen
van je ticket. In de concertruimte krijg je een exacte
stoel aangewezen door een festivalmedewerker.
Er is daarover geen enkele discussie mogelijk.
Na het concert blijf je even zitten tot een
festivalmedewerker je een signaal geeft dat je de
concertruimte kan verlaten.

Seating and moving around in the concert venue
You cannot choose your seat yourself when buying
tickets. Once you enter the concert space, you’ll
be shown to a seat by a festival staff member.
These assigned seats are not negotiable. After the
concert, please remain in your seat until a festival
staff member gives you a sign that you can leave
the concert space.
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Welkom in bubbel
Je kan de concerten bijwonen met een persoonlijke
‘bubbel’ van max. 2 personen op voorwaarde dat
je gelijktijdig arriveert. Want anders kom je terecht
in een aparte bubbel tot en met het verlaten van
de concertlocatie.

Welcome in bubbles
You can attend the concerts in a “bubble” of 2
people maximum. You must arrive together, or you
will be seated in separate bubbles until you leave
the concert venue.

Mondmaskers verplicht
Het dragen van een mondmasker is
verplicht gedurende het hele traject voor het
bijwonen van de concerten, lezingen en lecturerecitals.

Face masks required
Wearing a face mask is required during the entire
concert or lecture, from your arrival to your
departure.

Kom op tijd / Geen toegang voor laatkomers
De deuren openen een half uur voor aanvang.
Je volgt de aangeduide route en markeringen
én houdt daarbij 1,5 meter afstand tot andere
bezoekers, individueel of per bubbel. Je volgt de
aanwijzingen van de concertmedewerker.

Arrive on time/ latecomers not admitted
The doors will open a half hour before the concert
begins. Follow the indicated route and markings,
and stay 1.5 meters from other visitors, either
individuals or bubbles. Follow any instructions you
receive from concert staff.

Toiletbezoek voor of na het concert
Ook hier volg je de markeringen en
de richtlijnen van de festivalmedewerker. Eens
je stoel werd aangewezen in de concertruimte,
kan je deze pas verlaten na het concert. Bij
hoogdringendheid tijdens het concert krijg
je begeleiding van een festivalmedewerker,
terugkeren naar je zitje in de concertruimte is niet
toegelaten.

Using the toilet before or after the concert
Follow the marked routes and directions from
festival staff. Once you have been shown to a seat
in the concert space, you may not leave until after
the concert. If you have an emergency during
the concert you will be assisted by a festival staff
member, but you will not be able to return to your
seat.

Geen vestiaire

No cloakroom

Rolstoelgebruiker
De concerten en lezingen in het Hollands College
zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Wheelchairs
The concerts and lectures in the Hollands College
are not wheelchair accessible.

PRIJZEN EN
KORTINGEN*

PRICES AND
DISCOUNTS *

Bij de concerten is de basisprijs vermeld.
• Er zijn kortingen op losse tickets voor: -26,
65+, groepen +10, KU/UZ Leuven personeel en
studenten.
• Er is een abonnementsformules vanaf 3
verschillende en betalende tickets.
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Losse tickets

Single tickets

KORTING standaard

DISCOUNT standard

• -26: 10%
• 65+: 5%
• Groepen +10: 25%

• -26: 10%
• 65+: 5%
• Groups (min. 10): 25%

KORTING KU/UZ Leuven

DISCOUNT KU/UZ Leuven

• KU/UZ Leuven personeel & studenten (ticket
of duo-ticket): - 25% op alle Festival 20·21
concerten in 2020.
• KU Leuven Studenten mét Cultuurkaart:
- 50% op alle Festival 20·21 concerten.

• KU/UZ Leuven staff and students
(ticket or duo ticket):
25% on all Festival 20·21 concerts in 2020.
• KU Leuven Students with a Culture Card:
50% on all Festival 20·21 concerts.

Abonnementen
Stel je eigen abonnement samen. Kiest minstens
3 concerten uit het aanbod van Festival 20·21 en
geniet 30 %.

Subscriptions
Put together your own subscription. Choose at
least 3 concerts from the Festival 20·21 list and
enjoy a discount of up to 30%.

ABO+3

The price listed with the concerts is the normal price.

• There are discounts on single tickets for:
-26, 65+, groups of 10 or more and KU/UZ
Leuven staff and students.
• There is a subscription formula starting with 3
different tickets (free concerts not included)

30% vanaf 3 verschillende betalende concerten

ABO+3

30%

for 3 or more different concerts
(not incl. free concerts)

Kansentarief UiTPAS
Kansentarief UiTPAS: 80% reductie.

UiTPAS holders
Holders of an UiTPAS receive an 80% discount.

Begeleiderspas
Begeleiderspas voor andersvaliden van de
Provincie Vlaams-Brabant: gratis toegang voor de
begeleider.

Companions of disabled customers
Companions of disabled customers from within the
Province of Flemish Brabant will be admitted free.

Rolstoelgebruikers
Neem contact op met STUK onthaal om uw plaats
te blokkeren. Bij voorkeur via mial ticket@stuk.be.
De concerten en lezingen in het Hollands College
zijn niet toegankelijk voor rolstoelen (er is geen
lift aanwezig).

Wheelchair users
Please contact the STUK reception to reserve your
spot, preferably by email to ticket@stuk.be.
The concerts and lectures in the Holland College
are not wheelchair accessible (there is no
elevator).

* De kortingspercentages worden afgerond, behalve voor
de UiTPAS

* Discount percentages are rounded, except for the UiTPAS

Ticket service

Ticket service

• Tickets kopen houdt automatisch in dat je
akkoord gaat met de Ticketservice en het
Concertprotocol
• Ticketprijzen zijn inclusief de administratieve kost
• Kortingen zijn niet cumulatief
• Kortingspercentages worden afgerond
• ABO’s moeten in één beweging besteld worden
• Verkochte tickets worden niet terugbetaald en
niet omgeruild

• When you purchase tickets it is automatically
assumed that you agree to the terms and
conditions of the ticket service
• Ticket prices include an administrative cost
• Discounts cannot be combined
• Discount percentages are rounded
• ABO’s (subscriptions) must be ordered in 1
transaction
• No refunds or exchanges on tickets once
purchased
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• Bij de ticketcontrole kan ook het kortingstarief
nagekeken worden. Heb je geen recht op de
korting, dan moet het verschil onmiddellijk
bijgepast worden, anders kun je het concert niet
bijwonen.

Festival 20·21 is UiTPASpartner
Uitinleuven.be/uitpas*

• Please provide proof of any discount, as the
discount rate may be checked at the door. If
you are not entitled to the discount, then the
difference must be paid immediately or you will
not be admitted to the concert.

Festival 20.21 is an UiTPAS partner
Uitinleuven.be/uitpas

LOCATIES /
LOCATIONS LEUVEN

PARKINGS LEUVEN

KAPEL HOLLANDS COLLEGE
Pater Damiaanplein 9

Heilig Hart
Naamsestraat 102

Ladeuze
Ladeuzeplein 20

STUK
Naamsestraat 96

De Bond
Martelarenplein 18

zonaarleuven.be
delijn.be

AGENDA
22.09.2020 - 18:30

08.10.2020 - 20:30

Lezing (Nederlands)
MAVERICK NATION
Maarten Beirens

Lezing (Nederlands & in English)
ALL IVES MATTERS
Pieter Bergé

22.09.2020 - 20:30

10.10.2020 - 20:30

Lecture (in English)
MAVERICK NATION
Maarten Beirens

Lecture-Recital (Nederlands)
AMERICAN OMNIBUS
Ralph Van Raat

23.09.2020 - 20:30
24.09.2020 - 18:30 & 20:30

11.10.2020 - 11:30

Concert
OVERSEAS TRAUMAS
Gavin Bryars, George Crumb, Steve Reich,
Samuel Barber
Quatuor Diotima

28.09.2020 - 18:30 & 20:30
29.09.2020 - 18:30 & 20:30

30CC/Schouwburg
Bondgenotenlaan 21

WONINGEN &
APPARTEMENTEN

TE KOOP

Concert
LAUDS & HOMAGES
John Cage, György Kurtág, Béla Bartók, Elliott
Carter, Morton Feldman
Wibert Aerts

30.09.2020 - 18:30
Lecture-Recital (Nederlands)
POLITICKS
Pieter Bergé & BiSS Quartet

30.09.2020 - 20:30
(& 12.10.2020 18:30 & 20:30)
Concert
POLITICKS
Charles Ives, Ruth Crawford-Seeger
BiSS Quartet

05.10.2020 - 20:30
06.10.2020 - 18:30 & 20:30
Concert
RAG- & WARTIME
Igor Stravinski, Leonard Bernstein
CAROUSEL Chamber Music Ensemble (trio)

Concert
AMERICAN OMNIBUS
Jelly Roll Morton, Charles Ives, Henry Cowell,
Aaron Copland, John Cage, John Adams, David
Lang, Elliott Carter, Heather Pinkham, Frederic
Rzewski
Ralph van Raat

11.10.2020 - 14:30
Concert
MINIMAL SUNDAY
Morton Feldman
Het Collectief

12.10.2020 - 18:30 & 20:30
(& 30.09.2020 - 20:30)
Concert
POLITICKS
Charles Ives, Ruth Crawford-Seeger
BiSS Quartet

13.10.2020 - 18:30
Lecture-Recital (Nederlands)
BACH TO THE FUTURE
Mark Delaere & Jan Michiels

13.10.2020 - 20:30
14.10.2020 - 18:30 & 20:30
Concert
BACH TO THE FUTURE
Paul Hindemith
Jan Michiels

www.hertogensite.be
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Wonen op Hertogensite, centrum Leuven,
aan de opengelegde Dijle, in een autoloos
park van 1 ha in de benedenstad.

VERKOOP
info@resiterra.be
016/29.30.22
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15.10.2020 - 18:00 & 20:00
& 22:00

20.10.2020 - 20:30
21.10.2020 - 18:30 & 20:30

Concert
IMAGINARY LANDSCAPES
John Cage, John Luther Adams
Slagwerk Den Haag

Concert
I AM A STRANGER EVERYWHERE
Hanns Eisler, Kurt Weill, Charles Ives
Hans Erich Apostel, Franz Schubert, Arnold
Schönberg
Lore Binon, Inge Spinette

19.10.2020 - 18:30
Lezing (Nederlands) + film
CROSSING THE OCEAN
Camilla Bork
Der Lindberghflug/Ozeanflug

19.10.2020 - 20:30
Lecture (in English) + film
CROSSING THE OCEAN
Camilla Bork
Der Lindberghflug/Ozeanflug

TRANSIT
24.10.2020

25.10.2020

14:00 & 17:30
Harry Partch, Kate Moore, Guy De Bièvre
Scordatura Ensemble

11:30
Frederik Croene
MATRIX-PROJECT MULTIMODAL
COMMUNITY PROJECT

14:00 & 17:30
Eva Reiter, Maarten Buyl
ChampdAction
19:00 & 21:00
Bernhard Lang
HYOID & Ircam

14:00 & 17:30
Heleen Van Haegenborgh
Heleen Van Haegenborgh & Gudrún Òskarsdóttir
14:00 & 17:30
Bernhard Lang
Daan Vandewalle
19:00 & 21:00
Eva Reiter
Ictus
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COLOFON

SUBSIDIËNTEN

CONTACT
Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63
B - 3000 Leuven
+32 16 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be
Volg het festival via / Follow Festival 20·21
SPONSORS
PARTNERS

FESTIVALTEAM
Mark Waer Voorzitter / Chair
Maarten Beirens Algemeen directeur en artistieke
leiding / Managing Director and Artistic Director
Pieter Bergé Artistieke leiding / Artistic Director
Peter Janssens Adviseur / Advisor
Eddy Frans Adviseur / Advisor
Pauline Jocqué Productie / Production
Yentl Ventôse Publicaties en productieassistentie /
Publications and Production assistence
Martine Sanders Communicatie / Communications
la fabrique de regards • Muriel Waerenburgh /
Lise Bruyneel Vormgeving & foto’s /
Design & pictures
De Cijferraad Boekhouding / Accounting

SPONSORS MET VIP-INVITATIES

LOGISTIEKE SPONSORS

FESTIVAL 20·21
IS LID VAN / IS A MEMBER OF:

Festival van Vlaanderen festival.be
European Festivals Association (EFA) efa-aef.eu

KEYCHANGE
Festival 20·21 is aangesloten bij Keychange en
wil zo actief meebouwen aan genderevenwicht
in de hedendaagse muziek. Keychange is een
baanbrekend internationaal initiatief dat investeert
in vrouwelijk opkomend talent en festivals actief
aanmoedigt om in het muzikale landschap een
50:50 genderevenwicht te realiseren tegen 2022.
Festival 20·21 is affiliated with Keychange and
aims to actively contribute to gender balance in
contemporary music. Keychange is a pioneering
international initiative which empowers women
to transform the future of music and encourages
festivals to achieve a 50:50 gender balance by 2022.

MEDIAPARTNER

PARTNERS
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V.U. Maarten Beirens, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

REDACTIETEAM
Pieter Bergé & Maarten Beirens Teksten / Texts
Pauline Jocqué & Yentl Ventôse Redactie / Editing
Martine Sanders Eindredactie / Final Editing
Anne Hodgkinson Vertaling / Translation (English)

FESTIVAL 20·21 TRANSIT
IS LID VAN / IS A MEMBER OF:

Sounds Now. A network of 9 European music
festivals and cultural/music centers that promote
contemporary music, experimental music
and sound art.
MET STEUN VAN / WITH THE SUPPORT OF:

Het programma in deze brochure wordt gegeven onder
voorbehoud van wijzigingen.

The Creative Europe programme
of the European Union

We reserve the right to make changes in the programme
presented in this brochure.
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FESTIVAL 20.21
INFO EN TICKETS
Brusselsestraat 63
B - 3000 Leuven
+32 16 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be
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