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TRANSIT
THE SOUND OF TOMORROW

Om allerlei redenen zeult nieuwe muziek een imago mee van moeilijkheid,
cerebrale abstractie en andere gelijkaardige vooroordelen die kennelijk de
toegankelijkheid of zelfs de genietbaarheid van die muziek zouden hypothekeren. De liefhebber van nieuwe muziek – en dat bent u allemaal, liefste
transitbezoekers – weet natuurlijk wel beter. De werken op het programma
van deze editie staan er niet als exponenten van wereldvreemd intellectualisme (al getuigen ze wel van intelligent gebruik van muzikale fantasie,
maar dat is iets heel anders) maar omdat ze op een heel directe en communicatieve manier de toeschouwers kunnen aanspreken. Klankfantasie, bijvoorbeeld: de sensuele exploratie van klankcombinaties die subtiel (de piano met
electronica bij Coluccino), imposant (Czernowin, Coates) of avontuurlijk
(de atypische blokfluiten bij Apsara en de gitaartechniek van Zwerm) zijn.
Persoonlijk en verhalend (Venables, Soeter) of prikkelend in een theatrale en
multimediale intensiteit (Escudero/Mo
-
reno-Gil, Bailie, Steen-Andersen). Kortom,
Transit bevestigt dit jaar dat hedendaagse
muziek bij uitstek intens, communicatief,
prikkelend of sensueel is. En dat je daarin
onderdompelen uitermate genietbaar is.

For all sorts of reasons, new music is burdened with an image of
being difficult, cerebral and abstract, and other similar prejudices
that apparently could hinder people from accessing or even enjoying this music. Of course, new music fans – and that is what
you all are, dear transit visitors– know better. The works on the
programme this year are not there as exponents of an alienated
other-worldly intellectualism (although they are testimony to
intelligent use of musical imagination, but that’s something
different) but because they can appeal to audiences directly in an
immediate and communicative way. For instance in imagining
sound: the sensual exploration of sound combinations, whether
subtle (piano with electronics in Coluccino), imposing (Czernowin,
Coates) or adventurous (the atypical recorders of Apsara and the
guitar technique of Zwerm), and whether personal and narrative
(Venables, Soeter) or stimulating in their dramatic and multimediadriven intensity (Escudero/Moreno-Gil, Bailie, Steen-Andersen).
In short, this year’s Transit confirms that contemporary music is
intense, communicative, stimulating and/or sensual music par
excellence. And that immersing yourself in it is extremely enjoyable.
Maarten Beirens,
artistiek directeur / artistic director Transit
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FESTIVALTEAM
Mark Waer Voorzitter / Chair
Maarten Beirens Algemeen directeur en artistieke leiding Transit /
Managing Director and Artistic Director Transit
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 Assistance
Martine Sanders Communicatie / Communications
De Cijferraad Boekhouding / Accounting

REDACTIETEAM

14:00

Yentl Ventôse Teksten en redactie / Texts and Editing
Pauline Jocqué Redactie / Editing
Martine Sanders Eindredactie / Final Editing
Maarten Beirens Eindredactie / Final Editing
Anne Hodgkinson Vertaling / Translation
Dice vertaalbureau Vertaling / Translation

APSARA
Shlomowitz, Vanpaemel,
Craenen, Guiraud

Projectpartner

STUKcafé

Partner

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

DRUK
Peeters Herent
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European Festivals Association (EFA) efa-aef.eu
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CONTACT
Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
T 016 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be
Volg ons op facebook, instagram en twitter

STUK Studio

17:30
STUK Labozaal
JAN MICHIELS
Coluccino, Furrer,
Sciarrino, Kurtág

20:30

20:30

STUK Soetezaal
RIOT ENSEMBLE
Gísladóttir, Iannotta,
Czernowin

STUK Soetezaal

22:30
STUK Studio
LATE NIGHT
OLIVER COATES
© 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.

Sofamoment I

NEMØ ENSEMBLE
Escudero & Moreno-Gil,
Stulens, Silva

14:00
STUK Studio
ANDREAS BORREGAARD
Steen-Andersen, Venables

16:00
STUKcafé
Sofamoment II

17:30
STUK Soetezaal
EXPLORE ENSEMBLE
& JULIET FRASER
Illean, Soeter, Bailie, Leith

20:30
STUK Labozaal
ZWERM
Feshareki, O’Malley

Vrijdag 22 oktober / Friday 22 October
STUK SOETEZAAL
20.30U / 8.30P.M.

RIOT ENSEMBLE
& GARETH DAVIS
klarinet/clarinet
fluit/flute
hobo/oboe
baritonsaxofoon/baritone saxophone
trombone
tuba
slagwerk/percussion
klavecimbel/harpsichord
piano, keyboard
gitaar/guitar
viool/violin
altviool/viola
cello
contrabas/double bass
dirigent/conductor

Gareth Davis

basklarinet solo/bass clarinet solo
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Horia Dumitrache
Richard Craig
Philip Haworth
Amy Green
Andy Connington
Tom Kelly
Sam Wilson
Goska Isphording
Neil Georgeson
Alejandro Tentor
Marie Schreer
Stephen Upshaw
Louise McMonagle
Marianne Schofield
Aaron Holloway-Nahum

Chaya Czernowin
Fast Darkness I: I can see your turned eyes from inside your body (2020)
[32’] COM Transit

Bára Gísladóttir
Animals of your pasture (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[20’]

Clara Iannotta
They left us grief-trees wailing at the wall (2020)
[17’30”]
Coproductie / Co-production Wien Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival, Riot Ensemble
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Bára Gísladóttir

Clara Iannotta

ANIMALS
OF YOUR PASTURE

THEY LEFT US
GRIEF-TREES WAILING
AT THE WALL (2020)

(wereldcreatie/world premiere)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Animals of your pasture is based on the thought
of all kinds of animals existing together in a flock
that functions as an organism on its own. The
piece plays with the idea of following this flock
from various angles and views (close up, extreme
long shot, in focus, out of focus, in fragments,
slow motion, fast forwards, through different
textural filters, etc.) on various occasions (running
over endless miles of prairies, fighting, dancing,
napping, singing, etc.). This concept is intertwined
with an unclear thought where wild chaos is
allowed to be wild chaos, with no parts stepping
in to take or gain control, with no attempts to
structure or systemize something that just is.

The title itself, and two of the movement titles,
are borrowed from Hilda Hilst’s With my Dog-Eyes
which I was truly influenced by while writing the
piece. [ BÁ R A G Í S L A D ÓT T I R]
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rin skýr og sljó
dýrin fjær og nær
to think the great discomfort
dýrin (agnarsmá)
þeysast, geysast
og þusa
ringluð, reið
ringulreið (bein leið)
dýrin blíð og góð
stretched in the black branches of this night

Animals of your pasture is gebaseerd op de gedachte dat
allerlei soorten dieren samenleven in een kudde die functioneert als een organisme op zich. Het stuk speelt met
het idee deze kudde te volgen vanuit verschillende hoeken
en standpunten (‘close up’, ‘extreme long shot’, ‘in focus’,
‘on focus’, in fragmenten, ‘slow motion’, ‘fast forward’,
door verschillende textuurfilters, etc.) bij verschillende
gelegenheden (rennend over eindeloze kilometers prairie,
vechtend, dansend, duttend, zingend, etc.). Dit concept
is verweven met een onduidelijke gedachte waarin wilde
chaos zomaar wilde chaos mag zijn, zonder dat er iets
tussenkomt om controle te nemen of te krijgen, zonder
pogingen om iets dat gewoon is te structureren of te systematiseren.
De hoofdtitel, en twee van de titels van bewegingen, zijn
ontleend aan Hilda Hilst’s With my Dog-Eyes, waar ik echt
door werd beïnvloed tijdens het schrijven van het stuk.
[ BÁ R A G Í S L A D ÓT T I R]

Like many of Iannotta’s works, They left us grieftrees wailing at the wall takes its title from the Irish
poet Dorothy Molloy (1942-2004); in this case her
poem Death by poisoning, about the accidental
death of a pet dog. Iannotta discovered Molloy’s
poetry of dark domesticity (all of it published after
Molloy’s sudden death from liver cancer) in 2013,
during a difficult winter living alone in Berlin, and
it has been a source of inspiration ever since.
Everyday objects and settings are never far from
the centre of Molloy’s poems – indeed, as in
her image of “dead wasps in the jam-jar” from
the poem Mother’s Kitchen, itself a line that has
inspired a trilogy of compositions by Iannotta –
the mundane is often the source for raw emotion.
Something similar happens in Iannotta’s music:
objects surround and encrust her instruments like
barnacles, displacing them from their precisely
managed traditional status and into a world that
is uniquely raw, scarred and fragile. Polystyrene,
paperclips, blu-tac, cardboard boxes, metal
sheets, wine glasses, even a vibrator or two – the
players of They left us grief-trees use all of these
to alter the sound of their instruments, or to make
sounds in themselves.

And yet, like Molloy again, Iannotta finds a new
kind of mystery in these quotidian objects: forms
of buzzing or reverberation, clanging strikes or
ringing halos, sounds one never hears otherwise
but which fit uncannily well in the ear. The music of
They left us grief-trees is dominated by seemingly
static bands of sound that on closer attention
appear full of life and variety. Like paint brushed in
strips across different surfaces, each band reveals
a different texture, from the relatively smooth
sounds of wine glasses or bowed vibraphone
keys, to the more cragged sounds of bowed
cardboard or laminated paper vibrating against
a saxophone bell. Metal sheets roar throatily; a
fork twangs between piano strings. From time to

Zoals veel van Iannotta’s werken ontleent They left us grieftrees wailing at the wall zijn titel aan de Ierse dichteres
Dorothy Molloy (1942-2004); in dit geval aan haar gedicht
Death by poisoning, over de toevallige dood van een
hondje. Iannotta ontdekte Molloy’s poëzie van duistere
huiselijkheid (allemaal gepubliceerd na Molloy’s plotselinge
dood aan leverkanker) in 2013, tijdens een moeilijke winter
terwijl ze alleen woonde in Berlijn. Sindsdien vormt ze een
vaste bron van inspiratie.
Alledaagse voorwerpen en plaatsen staan vaak centraal
in Molloy’s gedichten – zoals bijvoorbeeld haar beeld
van “dode wespen in de jampot” uit het gedicht Moeders
keuken, een regel die een trilogie van composities van
Iannotta heeft geïnspireerd – het dagdagelijkse is vaak
een bron van rauwe emotie. Iets soortgelijks gebeurt in
Iannotta’s muziek: objecten omringen en bedekken haar
instrumenten als zeepokken, waardoor ze hun traditionele
status verliezen en in een wereld terechtkomen die op een
unieke manier rauw, getekend en fragiel is. Polystyreen,
paperclips, blu-tack, kartonnen dozen, metalen platen,
wijnglazen, zelfs een vibrator of twee – de spelers van They
left us grief-trees gebruiken ze allemaal om het geluid van
hun instrumenten te beïnvloeden, of om zelf geluid mee
te maken.
En toch vindt Iannotta net als Molloy een nieuw soort
mysterie in deze alledaagse voorwerpen: vormen van zoemen of galmen, kletterende slagen of zinderende trillingen,
geluiden die je anders nooit hoort maar die geheimzinnig
goed in het gehoor liggen. De muziek van They left us grieftrees wordt gedomineerd door schijnbaar statische klankbanden die bij nadere inspectie vol leven en variatie blijken
te zitten. Als verf die in stroken over verschillende oppervlakken is geborsteld, onthult elk vlak een andere textuur,
van de relatief gladde klanken van wijnglazen of aange
streken vibrafoontoetsen, tot de meer rafelige klanken
van aangestreken karton of gelamineerd papier dat tegen
de beker van een saxofoon trilt. Metalen platen ronken
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time the horizontal layers are ruptured by sudden
convulsions of sound. A giant, sleeping beast,
the ensemble snores and twitches, dreaming,
elsewhere.
They left us grief-trees wailing at the wall was commissioned by Ars Nova, Riot Ensemble and Wien
Modern, and first performed on 13 November 2020
at Wien Modern by Riot Ensemble.
[TIM RUTHERFORD-JOHNSON]

keelachtig; een vork kronkelt tussen pianosnaren. Van tijd
tot tijd worden de horizontale lagen doorbroken door plotselinge stuiptrekkingen van geluid. Als een reusachtig,
slapend beest snurkt en trilt het ensemble, dromend, elders.
They left us grief-trees wailing at the wall is geschreven in
opdracht van Ars Nova, Riot Ensemble en Wien Modern,
en werd voor het eerst uitgevoerd op 13 november 2020
op Wien Modern door Riot Ensemble. [ T I M R U T H E R F O R D - J O H N S O N ]

Vrijdag 22 oktober / Friday 22 October
STUK STUDIO
22.30U / 22.30P.M.

TRANSIT LATE NIGHT
OLIVER COATES
Chaya Czernowin

FAST DARKNESS I:

Oliver Coates

cello, electronics

I CAN SEE YOUR TURNED EYES
FROM INSIDE YOUR BODY (2020)

One longs for the incoherence to solidify into clarity
but when it does, it might be scaringly surprising…

Herken je dat moment waarop je in volslagen onzekerheid
vervalt tussen enkele mentale stemmingen? Zoals de fractie
van het ogenblik waarop je valt, als je dacht dat er nog
een trede volgde maar er geen bleek te zijn? Of wanneer
je eigen hand plots niet de jouwe lijkt? Beeld je in dat dit
verblinde moment 20 minuten lang wordt uitgerekt, in al
zijn snelle wendingen en verwarring.
Men verlangt naar het moment dat de onsamenhangendheid verstart in helderheid, maar wanneer dat ogenblik aanbreekt, kan het angstaanjagend verrassend zijn…

[C H AYA CZ E R N OW I N ]

[C H AYA CZ E R N OW I N ]

Can you recognize this moment when you fall into
complete uncertainty between a few sets of mental
tunings? Like the short feeling of falling when you
thought there was a stair in your next step but there
was none? Or when suddenly your hand seems like
it’s someone else’s hand for a split second? Imagine
this moment of blindness stretched to 20 minutes in
all its fast turns and confusions.

London-based cellist and composer Oliver
Coates moves at the intersection of classical
minimalism, ambient drone and doom metal. He
has performed music by Pauline Oliveros and
Morton Feldman, supported Radiohead, shared
the stage with Mica Levi and Dean Blunt, colla
borated with Arca on the soundtrack for the
latest catwalk show from the house of Dior, and
released a great deal of music for films and
on albums (including on RVNG Intl). He covers
his moving cello melodies with a thick layer
of effects, hypnotic loops and deep drones.
This leads to intense live performances with
great physical and emotional impact. In October
2020, Coates released his best studio album to
date, skins n slime, a trip along distorted cello
sounds with a great contribution from Francebased artist Malibu.

De Londense cellist en componist Oliver
Coates beweegt zich op het snijvlak
tussen klassiek minimalisme, ‘ambient
drone’ en ‘doom metal’. Hij speelde in
het verleden al muziek van Pauline Oli
veros en Morton Feldman, verzorgde het
voorprogramma van Radio
head, deelde
het podium met Mica Levi en Dean
Blunt, werkte samen met Arca aan de
soundtrack voor de laatste mode
show
van Dior, en bracht een grote hoeveel
heid muziek uit voor films en op albums
(o.a. op RVNG Intl). Hij bedekt zijn on
troerende cellomelodieën met een dikke
laag effecten, hypnotiserende loops en
diepe drones. Dit leidt tot intense live-
optredens met een grote fysieke en emo
tionele impact. In oktober 2020 bracht
Coates zijn beste studioalbum tot nu toe
uit, skins n slime, een trip langs vervormde
celloklanken met een geweldige bijdrage
van de Franse artiest Malibu.

Coproductie / Co-production STUK
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Zaterdag 23 oktober / Saturday 23 October
STUK LABOZAAL
11.30U / 11.30A.M

MATRIX-PROJECT:
SIX TO FIVE & NO(W)
GUITAR
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Thomas R. Moore

dirigent/conductor

RCA Guitar Ensemble
Philip Brodzinski
Anri Erikanov
Yenthe Geudens
Liam Gyselinck
Milos Hadzic
Nicolas Houben
Bert Koether
Roberto Mmarina Montero
Astrid Mertens
Andoni Pedone

Alejandro Tentor Viñas
Arne Torfs
Cézanne Van de Voorde
Jonas Van Os
Wannes Van Rijkelen
Pieter-Jan Vercammen
Robbe Vertente
Gitte Willekens
Emma Wills
Emma Zoons

ay

rd
Dan Tramte

Lois V Vierk

Degradative interference LITE
(2015)
[5’]

Go Guitars (1981)
[12’]

Ida Lundén

six to five

DadoDado (2003)
[2’30”]

Jessie Marino
(WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)

[13’]

Coproductie / Co-production MATRIX & RCA Guitar Ensemble /ARIA
Com Thomas R. Moore
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Dan Tramte

DEGRADATIVE
INTERFERENCE LITE (2015)
Degradative Interference LITE is modeled after the
experience of scrolling through Instagram feeds,
casually stopping to view a short repeating video
for a while, and scrolling onward. As we effortlessly
browse, we witness the hyperactive noise of the
web, encapsulated by the energetic rhythm of the
video and the performer’s actions. [ DA N T R A M T E ]

Degradative Interference LITE is geïnspireerd op de ervaring
van het scrollen door Instagram ‘feeds’, terloops even
stoppen om een korte herhalende video te bekijken, en
dan weer verder ‘scrollen’. Terwijl we moeiteloos bladeren,
zijn we getuige van de hyperactieve ruis van het internet,
ingekapseld door het energieke ritme van de video en de
handelingen van de performer. [ DA N T R A M T E ]

Ida Lundén

DADODADO

microtonal variants of E. I think of the five guitars
as acting together to form one massive instrument.
Go Guitars is concerned with sound, with expression, and with musical structure. It begins with
relatively simple musical materials – strums, repeated pitches, and pulled string glissandi. These
sounds are continuously developed in slow unfolding patterns. The sounds and phrases become
more complex, finally developing into dynamic
slide glissandi on all 6 strings, covering the entire
range of the instrument.
This work utilizes principles of what I call “exponential structure”, in which time and rates of change
of musical materials are governed by application
of exponential factors. The piece builds in intensity,
moving from a high volume opening to a frenzied
finale.
I composed Go Guitars in Los Angeles in 1981 for
John Schneider. A CD of this piece performed by
David Seidel is available on XI Records.
[ LO I S V V I E R K ]

(wereldcreatie/world premiere)
I composed DadoDado with the guitar in my hands,
inspired by the robust qualities of the instrument.
The guitar is a stringed instrument that you are
free to detune and alter with preparations, opposed to for instance the violin, and the piece is
based on just that; five of the six strings are detuned and a tin can is held in the left hand.
I wanted to find a sort of anti-virtuosity, a more
rudimentary way of playing. As if anybody could
play the piece if you just had an open and listening mind.
The piece was written for a student collaboration
at the Royal College of Music, Stockholm in 2003
and has since then been played by guitarists all
over the world and also been recorded on CD and
broadcasted on radio. [ I DA LU N D É N ]

Ik componeerde DadoDado met de gitaar in de hand, geïnspireerd door de robuuste kwaliteiten van het instrument.
De gitaar is een snaarinstrument dat je vrijuit kan ontstemmen en prepareren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de viool, en het stuk is precies daarop gebaseerd. Vijf van
de zes snaren zijn ontstemd en een conserveblik wordt
in de linkerhand vastgehouden. Ik wilde een soort antivirtuositeit vinden, een meer rudimentaire manier van
spelen. Alsof iemand het stuk kon spelen als je gewoon een
open en luisterende geest had. Het stuk werd geschreven
voor een student in samenwerking met de Koninklijke
Muziekhogeschool (Kungliga Musikhögskolan) in Stock
holm in 2003 en werd sindsdien gespeeld door gitaristen
over de hele wereld. Het werd ook opgenomen op CD en
uitgezonden op de radio. [ I DA LU N D É N ]

Lois V Vierk

GO GUITARS (1981)
This piece is for five electric guitars. The symbol
“五” means five, and is pronounced “go” in Japanese. The guitars’ strings are all tuned to E and

14
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op mi, en microtonale varianten daarvan. Ik zie de vijf
als entiteiten die samenwerken om één groot instrument
te vormen. Go Guitars gaat over klank, met expressie, en
met muzikale structuur. Het begint met relatief eenvoudig
muzikaal materiaal – tokkelen, herhaalde toonhoogtes, en
aangetokkelde glissandi. Deze klanken worden doorlopend
ontwikkeld in langzaam ontvouwende patronen. De klanken
en frasen worden complexer tot ze uiteindelijk uitmonden
in dynamische ‘slide’ glissandi op alle zes snaren, die het
hele bereik van het instrument omvatten.
Dit werk maakt gebruik van wat ik “exponentiële structuur”
noem, waarin tijd en veranderingsratio’s van het muzikale
materiaal gestuurd worden door het toepassen van exponentiële factoren. Het stuk wordt steeds intenser, waarbij
het van een opening mmet een hoog volume uitmondt in
een waanzinnige finale.
Ik componeerde Go Guitars in Los Angeles in 1981 voor
John Schneider. Een CD van dit werk uitgevoerd door
David Seidel is uitgegeven door XI Records. [ LO I S V V I E R K ]

Jessie Marino

SIX TO FIVE
(wereldcreatie/world premiere)
six to five employs marching strategies in order
to perform audio mixing live, using human performers and their bodies-in-space as a substitute
for the digital and technological tools typically
deployed to create real-time stereo or surround
sound. Like the entrancing patterns of marathon
runners’ legs and parading bands, it clearly draws
on an American style of minimalism with glacial
movements in sonic material mixed in with sudden
shifts in visual and audible patterns.
Twenty guitarists take to the floor, moving sometimes in unison and creating formations of circles,
lines and squares. They are directed by a conductor who sometimes follows and sometimes chases them about the space. Marino’s playbook, in
short, does all of us faders make. [J E S S I E M A R I N O]

six to five maakt gebruik van marsstrategieën om live
audiomixing uit te voeren, door menselijke uitvoerders
en hun gesitueerde lichamen in te zetten als substituut
voor de digitale en technologische hulpmiddelen die
gebruikt worden om realtime stereo of surround sound te
creëren. Net als de hypnotiserende patronen van de benen
van marathonlopers en fanfares, put het stuk duidelijk
inspiratie uit een Amerikaanse stijl van minimalisme met
glaciale bewegingen in het geluidsmateriaal, vermengd met
plotse verschuivingen in visuele en auditieve patronen.
Twintig gitaristen betreden het podium. Soms bewegen ze
unisono en creëren formaties van cirkels, lijnen en vier
kanten. Ze worden gestuurd door een dirigent die nu volgt
en hen dan weer door de ruimte jaagt. Kortom, Marino’s
‘playbook’ maakt van ons allen ‘faders’. [J E S S I E M A R I N O]

Dit stuk is geschreven voor vijf elektrische gitaren. Het
symbool “五” betekent vijf, en wordt uitgesproken als “go”
in het Japans. De gitaarsnaren worden allemaal gestemd
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Zaterdag 23 oktober / Saturday 23 October

Jasper Vanpaemel

STUK STUDIO
14U / 2P.M.

ABC & XYZ
(wereldcreatie/world premiere & 2019)

APSARA
Ines Rasbach
Katelijne Lanneau
Tomma Wessel

blokfluiten, slide flutes/recorders, slide flutes
blokfluiten, slide flutes/recorders, slide flutes
blokfluiten, slide flutes/recorders, slide flutes

Shila Anaraki

outside eye

Centre Henri Pousseur
Patrick Delges
klankregie, electronics / sound direction, electronics
Gilles Donneux
klankregie, electronics / sound direction, electronics
Jasper Vanpaemel electronics
Chrisophe Guiraud electronics

Instrument builders have had a huge impact on
the stylistic development of music in all its facets
since time immemorial. One of the oldest known
methods of producing sound is the principle of
blowing through a hollow pipe. Thousands of years
of experimentation and fine-tuning have resulted
in a wide range of wind instruments, the most
successful of which we still know and use today.
XYZ (2019) aims to make a modest contribution
to this evolution. It uses three large ‘glissando’
pipes, which approximate the soft sound of a bass
recorder while also using the slide principle of a
trombone. Besides the classical craftsmanship,
the project also has a number of modern aspects.
The instruments are partly made of plastic and
were made by a 3D printer in the atelier of the Swiss
instrument builder Ricardo Simian. The piece also
calls for microphones and digital pedals, which
greatly affect the sound balance as a whole. The
score profiles itself as a guide through this new
instrumental world.

Jasper Vanpaemel
XYZ (2019)
[13’]

Christophe Guiraud

XYZ’s little brother ABC will be premiered at Transit
2021. In this composition there are no long tubes,
just short traditional slide whistles.

Instrumentenbouwers hebben sinds mensenheugenis een
grote impact gehad op de stilistische ontwikkeling van
muziek in al haar facetten. Eén van de oudste bekende methodes om geluid te produceren, is het principe van het
blazen door een holle pijp. Duizenden jaren van experimenteren en finetunen hebben geleid tot een brede waaier
van blaasinstrumenten, waarbij we de meest succesvolle
exemplaren tot op vandaag kennen en gebruiken.
XYZ (2019) wil aan deze ontwikkeling een bescheiden bijdrage leveren. In deze compositie wordt gebruik gemaakt
van drie grote ‘glissando’-pijpen, die enerzijds de zachte
klank van een basblokfluit benaderen en anderzijds het
schuifprincipe van een trombone hebben geïncorporeerd.
Los van de klassieke ambacht zijn er ook een aantal moderne aspecten aan het project. De instrumenten zijn deels
gefabriceerd uit kunststof en via 3D-printing tot stand gekomen in het atelier van de Zwitserse instrumentenbouwer Ricardo Simian. Verder wordt er ook gebruik gemaakt
van microfoons en digitale voetpedalen, die een grote invloed uitoefenen op de totale klankbalans. De partituur
profileert zich als een gids doorheen deze nieuwe instrumentale wereld.
ABC, het kleine broertje van XYZ, wordt gecreëerd op
Transit 2021. In deze compositie geen grote buizen, maar
korte traditionele schuiffluitjes. [JA S P E R VA N PA E M E L]

[JA S P E R VA N PA E M E L]

En leurisse, les trois Velés (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[9’] COM Transit

Paul Craenen
Mondstuk (2005)
[10’]

Matthew Shlomowitz
Earth Breeze Smoke (2008)
[10’30”]

Jasper Vanpaemel
ABC (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[6’]
Coproductie / Co-production Centre Henri Pousseur
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Christophe Guiraud

EN LEURISSE,
LES TROIS VELÉS
(wereldcreatie/world premiere)

Like a stretched Subtilior theme, this piece will be
premiered at Transit (Leuven) in October 2021.

In het verlengde van zijn onderzoek naar het Subtilior
aspect in moderne muziek schrijft Christophe Guiraud een
nieuw stuk voor drie basblokfluiten dat een integraal onderdeel zal vormen van een doorlopende cyclus getiteld
VENDEMMIA.
Een lange, trillende ‘drone’ manifesteert zich als een organische stroom van beweging, die bovenlangs vloeit, onderlangs, en daarbij alles doet fonkelen met een soort spectrale
fusie tussen deze ‘bourdon’, de drie basinstrumenten en de
‘realtime electronics’.
Als een uitgesponnen Subtilior thema zal dit stuk gecreëerd
worden op Transit (Leuven) in oktober 2021.

[C H R I STO P H E G U I R DAU D]

[C H R I STO P H E G U I R AU D]

In the continuity of his research on the Subtilior
aspect within modern music, Christophe Guiraud,
presents a new piece for 3 bass recorders, which
will be an integral part of an ongoing cycle called
VENDEMMIA.
A long trembling drone, manifests itself as an organic flow in movement, passing above, passing
below, making everything sparkle by a kind of
spectral fusion between this ‘bourdon’, the 3 bass
instruments, and the real-time electronics.

My relationship to these works today is ambivalent, mainly because the required precision leaves
the performers little room for interpretation.
Mondstuk is therefore not primarily conceived as
a concert piece, but as an audiovisual composition
which, ideally, is performed by one musician who
takes care of all three parts, as partially realised
in a video montage with Tomma Wessel in 2010.

Picture-in-picture editing techniques offered a
model and source of inspiration for Mondstuk
to compose audiovisual polyphony with a limited set of sounds and movements. During the
past cultural lockdown, we have become familiar with countless variants of these editing
techniques as a creative emergency solution to
create polyphony out of solitary isolation. Has
the dependence on software and screens also
changed the way we look at and listen to music?
Apsara’s new concert performance of Mondstuk
may not be able to answer this question, but it
is an invitation to re-experience the relationship
between sound, image and physical presence
from a shared acoustic space. [ PAU L C R A E N E N ]

als klankresultaat zo precies mogelijk werden genoteerd.
Mijn houding tegenover deze werken vandaag is ambivalent, vooral omdat de vereiste precisie de uitvoerders weinig interpretatieruimte gunt. Mondstuk is dan ook niet in
eerste instantie als een concertstuk geconcipieerd, maar als
een audiovisuele compositie waarbij in het ideale geval één
en dezelfde uitvoerder de drie partijen voor haar rekening
neemt, zoals deels gerealiseerd in een videomontage met
Tomma Wessel in 2010.
Beeld-in-beeld technieken boden voor Mondstuk een model
en inspiratiebron om met een beperkte set van klanken en
bewegingen audiovisuele polyfonie te componeren. Tijdens
de voorbije culturele lockdown zijn we met talloze varianten van deze montagetechnieken vertrouwd geraakt als een
creatieve noodoplossing om meerstemmigheid te creëren
vanuit het solitaire isolement. Heeft de afhankelijkheid
van software en beeldschermen ook onze manier van kijken en luisteren naar muziek veranderd? Apsara’s nieuwe
concertante uitvoering van Mondstuk zal op deze vraag
wellicht geen antwoord kunnen bieden, maar vormt alvast
een uitnodiging om de relatie tussen klank, beeld en lijfelijke aanwezigheid opnieuw te ervaren vanuit een gedeelde
akoestische ruimte. [ PAU L C R A E N E N ]

Paul Craenen

MONDSTUK

Matthew Shlomowitz

(2005)
Mondstuk is a sound choreography for three performers who each play a headpiece of a tenor
recorder. The instrument is reduced to a primitive
object, a hollow tube with three openings, which
the performers blow or play with their hands in
the most diverse ways. The three performers are
lined up frontally and simultaneously demonstrate different sound possibilities and playing positions in a game of rhythmic contrasts,
variations and imitations. The movements of
the musicians are conceived visually from a flat
surface, whereby the frontal view of the body
positions and the positions of the headpiece reflect the graphic notation in the score.
Mondstuk embodies a personal fascination with
the relationship between composition and choreography that I thematized in the early 2000s
in compositions in which both movement and
sound were noted down as precisely as possible.
18
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Mondstuk is een klinkende choreografie voor drie uit
voerders die elk een kopstuk van een tenorblokfluit bespelen. Het instrument wordt herleid tot een primitief object,
een holle buis met drie openingen die door de uitvoerders
op de meest diverse wijzen worden aangeblazen of met de
handen bespeeld. De drie uitvoerders zitten frontaal opgesteld op een rij en demonstreren simultaan verschillende
klankmogelijkheden en speelhoudingen in een spel van ritmische tegenstellingen, variaties en imitaties. De bewegingen van de muzikanten zijn visueel gedacht vanuit een plat
vlak, waarbij het frontale aanzicht van de lichaamshoudingen en de posities van het kopstuk een weergave vormt van
de grafische notatie in de partituur.
Mondstuk belichaamt een persoonlijke fascinatie voor de
relatie tussen compositie en choreografie die ik begin jaren
2000 thematiseerde in composities waarbij zowel beweging

EARTH BREEZE SMOKE
(2008)
Earth Breeze Smoke is a duo for two recorders
and low-quality recording devices. The title, which
alters the name of the American band Earth Wind
& Fire, points towards the work’s elemental quality, and that throughout the work these elements
are grouped in sequences of three. Earth Breeze
Smoke was composed in 2008 and first performed
by Ines Rasbach and Tomma Wessel at the Bruges
Concertgebouw, who commissioned the work for
the 2009 Shht Festival. [ M AT T H E W S H LO M OW I T Z ]

Earth Breeze Smoke is een duo voor twee blokfluiten en lagekwaliteits opnameapparatuur. De titel, die speelt met de
naam van de Amerikaanse band Earth Wind & Fire, wijst
op de elementaire kwaliteit van het werk, en op het feit
dat deze elementen in het hele werk in reeksen van drie
zijn gegroepeerd. Earth Breeze Smoke werd gecomponeerd
in 2008 en voor het eerst uitgevoerd door Ines Rasbach en
Tomma Wessel in Concertgebouw Brugge, dat opdracht
gaf voor het werk naar aanleiding van het Shht Festival in
2009. [ M AT T H E W S H LO M OW I T Z ]
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Zaterdag 23 oktober / Saturday 23 October
STUK LABOZAAL
17.30U / 17.30P.M.

JAN MICHIELS
Jan Michiels
Osvaldo Coluccino

Dit programma is opgebouwd rondom de creatie van Osvaldo Coluccino’s Rispecchiato in quarzo.
De fijnzinnige combinatie van live en elektronisch bewerkte pianoklanken in dat werk, krijgen
zo een bouwwerk dat het symmetrisch omhult, becommentarieert en aanvult. Een selectie van
Coluccino’s oudere cyclus Stanze krijgt daarbij het gezelschap van recente werken van componisten
die met Coluccino een ‘feeling’ voor de geconcentreerde omgang met de rijke nuances van de piano
delen: de aforistische concentratie van György Kurtág, de pianistieke intensiteit van Beat Furrer en
de transcendent stralende kleuren van Salvatore Scriarrino. [ M A A RT E N B E I R E N S]
This programme is constructed around the premiere of Osvaldo Coluccino’s Rispecchiato in quarzo. This gives the delicate combination of live and electronically processed piano sounds in this work a structure that envelops, comments on, and completes
the symmetry. A selection from Coluccino’s older cycle Stanze will accompany recent works by composers who share Coluccino’s
feeling for the concentrated approach to the rich nuances of the piano: the aphoristic concentration of György Kurtág, the pianistic
intensity of Beat Furrer and the transcendent radiant colours of Salvatore Scriarrino. [ M A A RT E N B E I R E N S]

piano
electronics

Osvaldo Coluccino
Osvaldo Coluccino

Osvaldo Coluccino

Prima Stanza (2004)
[5’]

Quinta Stanza (2010)
[1’]

György Kurtág

Salvatore Sciarrino

Stilles Zwiegesprach & …jubilate…
(Játékok IX) (2004)
[3’]

Notturno Crudele I
(senza tempo e scandito) (2001)
[4’]

Osvaldo Coluccino

Osvaldo Coluccino

Seconda Stanza (2010)
[6’]

Nona Stanza (2011)
[3’]

Beat Furrer

Beat Furrer

Drei Klavierstücke, nr. 2 (2004)
[3’]

Drei Klavierstücke, nr. 3 (2004)
[4’]

Osvaldo Coluccino

Osvaldo Coluccino

Terza Stanza (2010)
[4’]

Decima Stanza (2011)
[4’]

Salvatore Sciarrino

György Kurtág

Notturno Crudele II
(furia, metallo) (2001)
[4’]

Passio sine nomine (2015)
[3’]

Osvaldo Coluccino

Dodicesima Stanza (2011)
[7’]

Quarta Stanza (2010)
[3’]

Osvaldo Coluccino
Rispecchiato in quarzo
(WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)

[18’20”]
Coproductie / Co-production Muziekcentrum De Bijloke
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Osvaldo Coluccino

RISPECCHIATO
IN QUARZO
(wereldcreatie/world premiere)

I divided the score into four parts, respectively
introduced by the words: 1) transparent, 2) liberated, 3) vorticoso, 4) ineffable. This already
says a lot about a scenario in which the first
part reveals itself with extreme lightness, with
its wings and whispers given both by the electronic part and by the touches of the pianist
who plays only in the ‘body’ of the piano, the
second part (the pianist sits at the keyboard)
presents a musical opening (an expressive liberation) very rich in micro-events engaging
the soloist in sophisticated ways of virtuosity,
which expand into the dizzying but refined mobility of the third part, and a scenario in which
the fourth part returns to be evanescent and
bewitched (and perhaps it takes the research
about the piano a step further).
The electronic part, created, played, and recorded by me between February and April
2020, is a multi-track electroacoustic section.
I conventionally use the word, a bit cold, ‘electronics’, although I consider it improper, since
the sound sources which are the basis of this
part are exclusively acoustic (natural, warm,

Ik heb de partituur in vier delen verdeeld, respectievelijk ingeleid door de woorden: 1) transparant, 2) bevrijd,
3) ‘vorticoso’, 4) onuitsprekelijk. Dit zegt al veel over een
scenario waarin het eerste deel zich met extreme lichtheid
openbaart, met zijn vleugels en fluisteringen die zowel
door de elektronische partij worden gegenereerd als door
de aanrakingen van de pianist die alleen in het ‘lichaam’
van de piano speelt, het tweede deel (met de pianist aan
het klavier) presenteert een muzikale opening (een expressieve bevrijding) rijk aan micro-gebeurtenissen die de solist tot geraffineerde virtuositeit drijven, en die zich verder
ontwikkelen tot de duizelingwekkende beweeglijkheid
van het derde deel, en een scenario waarin het vierde deel
teruggrijpt naar vluchtige betovering (en misschien nog
een stap verder gaat in het onderzoek naar de piano).
De elektronische partij, door mij gecreëerd, gespeeld en
opgenomen tussen februari en april 2020, is een ‘multitrack’ elektroakoestische partij. Ik gebruik het conventionele woord ‘electronics’, dat een beetje kil aanvoelt,
hoewel ik het ongepast vind, aangezien de geluidsbronnen
die de basis vormen van dit deel uitsluitend akoestisch zijn
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human) and coming almost exclusively from
the sounds of the piano used both as a second piano in ‘traditional’ performance and in
its disparate, free possibilities of resonance.
For example, sometimes it becomes a prepared
piano (with screws, bolts etc. inserted in specific points of the strings, producing natural
alterations in tuning, intertwining harmonics,
noises etc.), and for example those deep and
gloomy sounds that sometimes would seem of
a bass tuba and other times seem whale songs,
are actually due to the resonances of the wood
and the metal of the piano case, prompted by
special methods of rubbing. However, some
processings of these acoustic sources as well as
my infinite mixings of the various sources, are a
reality that motivates the general definition of
‘electronics’.
Mirrored in quartz: The multiple faces, the resplendent and transparent multiverses of the
quartz (to which various ancient peoples attributed divinatory properties), are here the
magical venue to which the living being turns to
seek and seek himself ineffably. In dimensions of
changing and mobile sound mirrors, the piano
becomes our spiritual medium.
[O SVA L D O C O LU C C I N O]

(natuurlijk, warm, menselijk) en bijna uitsluitend afkomstig zijn van de geluiden van de piano die zowel als ‘traditionele’ tweede piano wordt gebruikt in de uitvoering,
als voor haar disparate, vrije resonantiemogelijkheden. Zo
wordt het soms een geprepareerde piano (met schroeven,
bouten enz. aangebracht op specifieke punten van de snaren, waardoor natuurlijke veranderingen in de stemming,
harmonieken, geluiden enz. ontstaan), en bijvoorbeeld die
diepe en sombere klanken die nu eens op een bastuba en
dan weer op walvisgezang lijken, zijn in feite te danken aan
de resonanties van het hout en het metaal van de klankkast, die gegenereerd worden door speciale wrijfmethoden. Toch zijn sommige bewerkingen van deze akoestische
bronnen, evenals mijn oneindige mixings van de verschillende klankbronnen, een realiteit die de algemene definitie
van ‘electronics’ motiveert.
Gespiegeld in kwarts: de meervoudige gezichten, de schit
terende en transparante multiversums van het kwarts
(waaraan verschillende oude volkeren voorspellende
eigen
schappen toeschreven), vormen hier het magische
trefpunt waartoe het levende wezen zich wendt om zichzelf onuitsprekelijk te zoeken en te vinden. In dimensies
van veranderende en beweeglijke klankspiegels wordt de
piano ons spirituele medium. [O SVA L D O C O LU C C I N O]

Osvaldo Coluccino

STANZE
(2004-2011)
Inner places in the soul or impossible places,
co-present or absent places, these rooms live,
yes, of a delicate, hieratic timeless suspension,
of demeanor, of control of intervals between
notes and of the pitches, but interspersed with
fine, sparse energetic nuclei (sparks, small golden cascades...), enchantments to which a disenchanted piano lends itself, that is, non-ordinary
formal designs devoid of demonstrative and decorative intent. And they live, hopefully, above all
on something else.
Consider here, among the other meanings in
Italian of the term ‘stanza’ (room) – such as,
for example, the fact of staying, stopping and
dwelling in a place, or, in the metric of Italian
poetry, another name of the ‘strofa’ that is, of
a group of verses with a complete sense, in a
poem, which at the end involves a pause, a rest,
or such as a hall of frescoes –, the primordial
value and recover that space with its exquisitely
domestic prerogatives; where, from one corner
to another, from an agglomeration of furniture
to a window, the secret breaths of objects, and
the warmth of experience and also of what has
passed there and is no longer there except as a
mnemonic essence or a-real perfume, leap like
episodic reflections.
For example, the calm and static room of Jan
Vermeer or the statuesque and solemn one of
Piero Della Francesca and Jan Van Eyk, or that
of Giorgio Morandi where the dialectic intertwined between tableware and table top places
that moment of fragile life as an imperishable
offer – placed among the silences around, suspended within the void from where everything
begins. [O SVA L D O C O LU C C I N O]

22

TRANSIT

Innerlijke plaatsen in de ziel of onmogelijke plaatsen, mede-aanwezige of afwezige plaatsen, deze ruimten leven, jazeker, van een delicate, hiëratische tijdloze suspensie, van
de houding, van de beheersing van de intervallen tussen de
noten en van de toonhoogten, maar doorspekt met fijne,
spaarzame energetische kernen (vonken, kleine gouden
cascades...), betoveringen waartoe een onttoverde piano zich
leent, dat wil zeggen, niet alledaagse formele ontwerpen
verstoken van demonstratieve en decoratieve bedoelingen.
En ze leven, hopelijk, vooral van iets anders.
Beschouw hier, naast de andere betekenissen in het
Italiaans van de term ‘stanza’ (ruimte) – zoals bijvoorbeeld
het feit van blijven, halt houden en verblijven op een plaats,
of, in de metriek van de Italiaanse poëzie, een andere naam
van de ‘strofa’ dat wil zeggen, van een groep verzen met
een volledige zin, in een gedicht, dat aan het einde een
pauze inhoudt, een rust, of zoals een zaal van fresco’s –,
de oerwaarde en het terugwinnen van die ruimte met zijn
exquise huiselijke prerogatieven; waar, van de ene hoek
naar de andere, van een opeenhoping van meubelen naar
een venster, de geheime ademhalingen van voorwerpen,
en de warmte van ervaring en ook van wat daar voorbij
is gegaan en er niet meer is behalve als een mnemonische
essentie of een reëel parfum, als episodische bespiegelingen
verspringen.
Bijvoorbeeld de kalme en statische kamer van Jan Vermeer
of de statueske en plechtige kamer van Piero Della
Francesca en Jan Van Eyk, of die van Giorgio Morandi
waar de dialectiek verstrengeld tussen servies en tafelblad
dat moment van broos leven als een onvergankelijk aanbod
plaatst - geplaatst tussen de stiltes rondom, hangend in de
leegte van waaruit alles begint. [O SVA L D O C O LU C C I N O]
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FLAT TIME TRILOGY

Zaterdag 23 oktober / Saturday 23 October
STUK SOETEZAAL
20.30U / 8.30P.M.
In Flat Time Trilogy, Nemø ensemble tries to portray different perspectives on the current virtual
and digital world, a world from which there is no
more escaping, not even by the arts.

NEMØ ENSEMBLE
Freya Bovijn		
basklarinet/bass clarinet
Esther Coorevits		
altviool, live electronics/viola, live electronics
Bert De Rycke		 piano
Birgit Eeclo		slagwerk/percussion
Joren Elsen		trombone
Marion Borgel		 viool/violin
Wim Pelgrims		 slagwerk/percussion
Pieter-Jan Vercammen
elektrische gitaar, basgitaar/electric guitar, bass guitar
Jasmijn Lootens		
cello
Esther-Elisabeth Rispens performance
Arno Roesems		
saxofoon, dirigent/saxophone, conductor
Mar Sala Romagosa
fluit/flute
Lise Daelemans		 geluid/sound

The title Flat Time Trilogy is derived from the over
arching name of three works composed by Óscar
Escudero and Belenish Moreno-Gil, namely OST,
POV and HOC. These three pieces place a soloist
in dialogue with a virtual world, whereby multimedia devices are not merely used as instruments, but also form the content of the pieces.
By emphasizing the duality between the reality
in which the soloist is embodied and the digital
counterpart in which they try to find their way,
these works attempt to shed a light on the difficulties we encounter when we try to merge
two differing worlds. ‘Flat Time’ also serves as
a reference to the fact we no longer have the
possibility to avoid these difficulties: we created
this online world, and it’s no longer possible to
escape it.

In Flat Time Trilogy onderzoekt Nemø ensemble verscheidene perspectieven op de huidige virtuele en digitaliserende wereld, een wereld waar ook door de kunsten niet meer
aan te ontsnappen valt.
De titel van de productie Flat Time Trilogy is afkomstig van
Óscar Escudero en Belenish Moreno-Gil, wiens multimediale composities OST, POV en HOC de kern vormen van
de voorstelling. Deze drie werken plaatsen telkens een solist in dialoog met de virtuele wereld, waarbij multimedia
zowel de inhoud van het stuk bepalen, als instrumentaal
worden aangewend. Door het beklemtonen van de dualiteit tussen de realiteit waarin de solist zich bevindt, en
de digitale tegenpool waarin deze zich tracht te bewegen,
proberen de werken de moeilijkheden te schetsen die we
tegenkomen als we twee verschillende werelden pogen te
verenigen. ‘Flat Time’ verwijst daarnaast naar het feit dat
we niet meer om deze moeilijkheden heen kunnen: aan de
online wereld die we gecreëerd hebben, valt niet meer te
ontsnappen.

Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil

OST

Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil
OST (2018)
[7’30”]

Karel Stulens
As you Like it, Like it! (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[9’]

Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil
POV (2017)
[8’30”]

Igor Silva
You should be blind to watch TV (2013)
[8’]

(2018)
‘OST’ (‘original soundtrack’) explores the manner in
which an individual reacts when placed in a continuous dialogue with their digital counterpart. The
performer and their virtual alter ego are placed in
a constant battle with one another: each word and
every sound that one of them produces, is immediately twisted, negated or adjusted by the other. This
creates a situation where the boundaries between
performer and alter ego, or reality and virtual reality, fade. Both lose the possibility to create validity
and content, which leaves us with the question: who
and what is the real version of themselves?

OST (‘original soundtrack’) onderzoekt hoe het individu
reageert in een voortdurende dialoog met een digitale
persona. De performer en diens virtueel alter ego spreken
elkaar constant tegen: elke klank en elk woord dat door de
ene partij geuit wordt, wordt door de andere tenietgedaan,
verdraaid of aangepast. Op die manier vervaagt de grens
tussen de performer en alter ego, tussen realiteit en ‘virtual reality’. Allebei verliezen ze aan inhoud en validiteit, en
men kan daardoor niet anders dan zichzelf de vraag stellen:
wie en wat is de reële versie van zichzelf ?

Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil
HOC (2018)
[8’]
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Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil

Igor Silva

POV

YOU SHOULD BE BLIND
TO WATCH TV

(2017)

(2013)
‘POV’ (‘point of view’) aims to answer the question
in what way art and reality differ from one another,
and where exactly the line between time and space
can be drawn with regards to a virtual reality. The
performer makes use of a saxophone as the medium to try and grasp the answer to these questions:
through the usage of different techniques, he tries
to attain various perspectives, in an attempt to
offer a phenomenological answer to the posed
questions. The dialogue that subsequently arises,
makes the performer exceed the border between
the real and virtual world. For one thing, the connection between performer and their actual surrounding world seems to be growing, since they
incorporate actual elements from that surrounding
world into the performance. For another, the performer experiences a growing discrepancy between what they see through their VR-glasses, and
what actually takes place around them.

POV (‘point of view’) richt zich op de vraag hoe kunst en
realiteit van elkaar verschillen, en waar de grens tussen tijd
en ruimte binnen een virtuele realiteit zich precies bevindt.
De performer gebruikt een saxofoon als medium om zich
over deze vragen te buigen: door middel van het gebruik
van diverse technieken probeert hij tot verschillende perspectieven te komen, in de hoop een fenomenologisch
antwoord te vinden op de gestelde vragen. De dialoog die
hieruit ontstaat, leidt ertoe dat de performer de grens tussen de reële en virtuele wereld overschrijdt: enerzijds lijkt
de connectie tussen de performer en diens omringende
wereld alsmaar te groeien, aangezien actuele elementen
uit de reële wereld door hem geïncorporeerd worden in
de performance. Anderzijds ervaart de performer zelf een
toenemende discrepantie tussen wat er te zien is in zijn
VR-bril en wat er daadwerkelijk rondom hem gebeurt.

[ W I M P E LG R I M S]

[ W I M P E LG R I M S]

Óscar Escudero & Belenish Moreno-Gil

HOC
(2018)
‘HOC’ in Latin translates to ‘this’, a word that refers
to cognizing and recognizing a certain concept,
and upon this act of recognizing, everything else
becomes subordinate to it. This piece is a portrait
of frustration: the performance is about one single
action, the percussionist hitting his snare drum.
However, the repetition of this action appears to
be unattainable, and the search for it renders
everything else of minor importance. On the one
hand the emphasis is placed on trying to reach a
balance between the physical, which is subjected
to decay, and on the other it refers to the infinite
accuracy of the virtual. The ever-failing attempts
to (re)construct a memory, a hit, almost reaches
the point of obsession and impeding threat, until
one has to wonder: does it really matter?
[ W I M P E LG R I M S]
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HOC vertaalt vanuit het Latijn naar ‘dit’, een woord dat
verwijst naar het kennen en herkennen van een bepaald
concept waaraan alles op dat precieze moment van herkennen ondergeschikt wordt. Dit werk schetst een auditief
beeld van frustratie: deze performance draait om één enkele actie, de slag van de percussionist op zijn snare drum,
waar men altijd net naast grijpt en waaraan verder alles
van minderwaardig belang blijkt. De klemtoon ligt hierbij
op de zoektocht naar stabiliteit tussen het verval van het
fysieke enerzijds, en het oneindig accurate van het virtuele
anderzijds. De steeds mislukkende poging om een herinnering, een slag, te (re)construeren, wordt bijna obsessief en
dreigend, tot men zich moet afvragen of het eigenlijk wel
uitmaakt. [ W I M P E LG R I M S]

You Should Be Blind To Watch TV is a piece created for ensemble and electronics, which takes us
back in time a little. This work casts a critical eye
upon the way in which TV culture has been influencing what information reaches us and how, and
what impact this has had on our way of thinking.
In doing so, Silva tries to show us that the problems we nowadays assume are very actual, might
sometimes be less so than we think.
[ W I M P E LG R I M S]

You Should Be Blind To Watch TV is een werk voor ensemble en elektronica dat een stapje terugzet in de tijd. Het is
een kritische reflectie op de manier waarop de tv-cultuur
al decennia een impact heeft op de hoedanigheid waarin
informatie ons bereikt, alsook hoe dit ons denken heeft beïnvloed. Zodoende probeert Silva aan te tonen dat de problemen die we als prangend actueel ervaren, soms minder
recent zijn dan we denken. [ W I M P E LG R I M S]

Karel Stulens

AS YOU LIKE IT, LIKE IT!
(wereldcreatie/world premiere)
As You Like it, Like it! is a new episode in a series
of smartphone compositions in which Stulens researches the use of the smartphone as an instrument, sound source and/or extension. In contrast
to its predecessors, iPhone Ensemble, SWIPERZ
and Social Hero, which merely make use of smartphones, this work actually makes use of smartphones alongside ‘traditional’ instruments. In As
You Like it, Like it! the fast-paced, repetitive and
nowadays everyday actions (‘tapping’, ‘swiping’,
etc…) which we act out collectively and non-stop,
are transferred to traditional instruments. Only the
overarching structure and the gestures are predetermined. The smartphones, through the TikTok
app, saturate the piece with its infinitely variable
content. Actions remain identical, but every single performance becomes a new unreproducible
version. Generated by the predilections of the performers. [ W I M P E LG R I M S]

As You Like it, Like it! is een nieuwe episode in een reeks
smartphone-composities waarin Stulens het gebruik van
de smartphone als instrument, geluidsbron en/of extensie
onderzoekt. In tegenstelling tot de voorgangers iPhone
Ensemble, SWIPERZ en Social Hero, waarin er louter gebruik gemaakt wordt van smartphones, komen ze dit keer
in relatie tot een ‘traditioneel’ instrumentarium te staan.
In As You Like it, Like it! worden de snelle, repetitieve en
ondertussen dagdagelijkse handelingen (‘tappen’, ‘swipen’,
etc...) die wij collectief en non-stop uitvoeren overgedragen aan de traditionele instrumenten. Louter vorm en
handelingen zijn bepaald. De smartphones, voorzien van
de app TikTok, verzadigen het stuk met een oneindig veranderlijke inhoud. Handelingen blijven identiek hetzelfde,
maar iedere uitvoering wordt een niet-reproduceerbare
versie. Gegenereerd door de voorkeuren van de spelers.
[ W I M P E LG R I M S]
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Zondag 24 oktober / Sunday 24 October
STUK STUDIO
14U / 2P.M

ANDREAS
BORREGAARD
Andreas Borregaard accordeon

Philip Venables & Ted Huffman
My favourite piece is the Goldberg Variations (2021)
[24’]
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Simon Steen-Andersen
Asthma (2017)
[22’]
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Zondag 24 oktober / Sunday 24 October

Philip Venables & Ted Huffman

STUK SOETEZAAL
17.30U / 5.30P.M

MY FAVOURITE PIECE
IS THE GOLDBERG
VARIATIONS (2021)
For the last year I have been collaborating with Ted
Huffman and the accordionist Andreas Borregaard
on a new piece. This has now come to fruition and
was premiered (virtually) at the Borealis Festival
in Bergen on 20th March 2021, in a special film to
accompany the piece, made by Pierre Martin and
sound recorded by Tommy Kamp Vestergaard.
My Favourite Piece is the Goldberg Variations is
based on interviews with Susanne Borregaard
(Andreas’ mother). From this interview material,
we formed eleven snapshots of a life over seven
decades, which is presented in 25 minutes by the
accordionist turned storyteller-troubadour. The
piece is dedicated to Susanne Borregaard with
great appreciation for her contribution. The commission was supported by the Norwegian Academy of Music. [ P H I L I P V E N A B L E S]

Het voorbije jaar heb ik met Ted Huffman en de accordeonist Andreas Borregaard samengewerkt aan een nieuw
stuk. Dit is nu tot stand gekomen en werd (virtueel) gecreëerd op het Borealis Festival in Bergen op 20 maart 2021,
in een speciale film die het stuk begeleidde, gemaakt door
Pierre Martin en met klank opgenomen door Tommy Kamp
Vestergaard.
My Favourite Piece is the Goldberg Variations is gebaseerd
op interviews met Susanne Borregaard (de moeder van
Andreas). Uit dit interviewmateriaal zijn elf momentopnames gevormd van een leven dat zeven decennia omspant,
die in 25 minuten worden gepresenteerd door de accordeonist die verhalenverteller-troubadour is geworden. Het stuk
is opgedragen aan Susanne Borregaard met grote waardering voor haar bijdrage. De opdracht werd gesteund door de
Norges musikkhøgskole, de Noorse Academie voor Muziek.

EXPLORE ENSEMBLE
& JULIET FRASER
Taylor MacLennan
Alex Roberts
Siwan Rhys
David López Ibañez
Morag Robertson
Deni Teo
Nicholas Moroz

fluit/flute
klarinet/clarinet
piano
viool/violin
altviool/viola
cello
artistiek directeur, electronics/artistic director, electronics

Juliet Fraser

sopraan/soprano

[ P H I L I P V E N A B L E S]

Oliver Leith
Simon Steen-Andersen

ASTHMA
(2017)

Humans breathe with their lungs, accordions with
their bellows. Breathing is of vital importance
to both. Through a video with live performed
soundtrack, Asthma shows the caressing beauty
and terrible horror of air currents.
[A N D R E A S B O R R E GA A R D]

De mens ademt met zijn longen, de accordeon met zijn
balg. Ademen is van vitaal belang voor beide. In een video
met live uitgevoerde klankband, toont Asthma de tedere
schoonheid en verschrikkelijke horror van luchtstromen.
[A N D R E AS B O R R E GA A R D]

Me Hollywood (2020)
[15’45”]

Lisa Illean
A through-grown earth
(2018/WERELDCREATIE NIEUWE VERSIE/WORLD PREMIERE NEW VERSION)
[16’]

Nicoline Soeter
Solution (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[10’]

Joanna Bailie
Dissolve (2020)
[21’40”]

Coproductie / Co-production November Music, Huddersfield Contemporary Music Festival
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Oliver Leith

Lisa Illean

ME HOLLYWOOD
A hired ensemble play the soundtrack of their
patron’s daily life, giving every movement, wink
in the mirror, swish of the cape, spray of perfume the dramatic weight and attention it has
always deserved.. [O L I V E R L E I T H ]

Een ingehuurd ensemble speelt de soundtrack van het
dagdagelijkse leven van hun beschermheer, en geeft daarbij elke beweging, elke knipoog in de spiegel, elke zwiep
van de cape, en elk toefje parfum het dramatische gewicht
en de aandacht die ze altijd al verdienden. [O L I V E R L E I T H ]

Nicoline Soeter

SOLUTION

(wereldcreatie/world premiere)
It’s not only our minds that store memories. The
body carries an individual and collective archive,
an implicit memory with which we continually relate to our natural and social environment. For a
long time, chronic pain gave me the strange feeling
of not coinciding with my own body. It was as if
who I used to be was incompatible with the new
condition. In the poem and the composition Solution I try to restore these experiences. That physical memory doesn’t correspond to the physical
reality is reflected in the double role of the pianist,
who uses a second keyboard tuned a quarter tone
higher. The clarinet connects the two tunings in a
flowing movement. The rest of the players move
between a meditative process and moments of
frustration. The sung text is a reflection and search
for solutions, projected on and in conversation with
a natural environment. [ N I C O L I N E S O E T E R]

Fragile sand dunes;
crumbling shelters,
around a small waterbody.
Flow and reflow
shaped its boundaries,
and yet this body is formless
without sand.
Near the shoreline,
freely floating, brain-like entities;
colonies of microscopic animals.
Are they capable of feeling?
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Niet alleen de hersenen slaan herinneringen op, maar ook
de rest van het lichaam draagt een persoonlijk en collectief
archief bij zich. Een impliciet geheugen waarmee we ons
voortdurend tot onze natuurlijke en sociale omgeving verhouden. Chronische pijn heeft me lange tijd het vreemde
gevoel gegeven niet samen te vallen met mijn eigen lichaam.
Alsof wie ik vroeger was en de nieuwe toestand niet met
elkaar te verenigen waren. In het gedicht en de compositie Solution probeer ik deze ervaringen te restaureren. Dat
het fysieke geheugen niet overeenstemt met de lichamelijke
werkelijkheid is terug te vinden in de dubbelrol van de pianist, door het gebruik van een tweede toetsenbord dat een
kwarttoon hoger klinkt. De klarinet verbindt beide stemmingen in een vloeiende beweging. De rest van de spelers
beweegt tussen een meditatief proces en momenten van
frustratie. De gezongen tekst is een reflectie en zoektocht
naar oplossingen, geprojecteerd op en in gesprek met een
natuurlijke omgeving. [ N I C O L I N E S O E T E R]

Dazzling speed,
metallic green:
a tiger beetle
catching my thoughts.
I feed it
my memories.

I recapture the pain,
sculpted by competing forces.
I feel numb,
unearthing it day after day.
Eat that past, little beetle.
Archives of fossilized beliefs,
distortions and social artifacts.
When pain was a demon,
the body a battlefield.
Incorporate and alienate.

A THROUGH-GROWN
EARTH (2018/wereldcreatie nieuwe versie /

(2020)

Give me a piece of your mind
and speed,
so I can reconnect
to what I need.
Searching a way around,
inside or through it.
I reflect, recollect,
reconsider the act of becoming fluid.

Nicoline Soeter, 2020
Solution, gedicht en compositie geschreven in opdracht van November Music voor Juliet Fraser en Explore Ensemble.
Solution, poem and composition commissioned by November Music for Juliet Fraser and Explore Ensemble.

world premiere new version)
Observed patterns of tapestry in the natural
world – such as foliations in wood or stone, or
the ‘lashtender combs’ of ash trees – occur frequently in the highly personal poetry of Gerard
Manley Hopkins. A through-grown earth draws
on three of Hopkins’ texts, creating intimate
settings for voice, pre-recorded sound and ensemble. Composed in non-tempered tunings,
the work demands a discreet virtuosity as it
explores the subtle edges of the voice, its tuning
and sonority. [ L I S A I L L E A N ]

Waargenomen weefpatronen in de natuur – als foliaties in
hout of steen, of de ‘wimperkammen’ van de es – komen
vaak voor in de uiterst persoonlijke poëzie van Gerard
Manley Hopkins. A through-grown earth put inspiratie uit
drie van Hopkins’ teksten, en creëert intieme settings
voor stem, opgenomen klank en ensemble. Het werk is gecomponeerd in ongetemperde stemmingen en vereist een
discrete virtuositeit bij het verkennen van de subtiele uiteinden van de stem, haar stemming en sonoriteit. [ L I S A I L L E A N ]

Joanna Bailie

DISSOLVE (2020)
The long dissolve, is an old and rather unfashionable kind of film edit. It involves the slow(ish)
transition between two things: two shots, or a
shot and blackness. Dissolve makes use of multiple transitions both visual and sonic, on different time scales. The film material is a series of
long-exposure photographs taken while walking
down the streets of Berlin cross-dissolved together to create a dream-like, alienating version
of an ordinary activity. The sound has at its basis
field recordings made while walking along these
same streets. These sounds also transition, most
often between a concrete (real-world) and abstract (musicalized) state. The ensemble acts in
various ways, sometimes distilling a solid musical line from the material in the electronic part,
at other times providing a counterpoint to it.
[J OA N N A BA I L I E ]

Het ‘langzame oplossen’ is een oude en nogal ouderwetse
techniek uit de filmmontage. Het gaat om een langzame(re)
overgang tussen twee dingen: twee shots, of een shot en een
zwart scherm. Dissolve maakt gebruik van meerdere overgangen, zowel visueel als auditief, op verschillende tijdschalen. Het filmmateriaal bestaat uit een reeks lang belichte
foto’s die al wandelend door de straten van Berlijn zijn getrokken, en die kruiselings in elkaar zijn opgelost om een
dromerige, vervreemdende versie van een banale activiteit
te creëren. De klank is gebaseerd op ‘field recordings’ die
gemaakt zijn op wandelingen door diezelfde straten. Ook
tussen deze klanken zitten overgangen, meestal tussen een
concrete (‘echte wereld’) en abstracte (gemusicaliseerde)
staat. Het ensemble treedt op verschillende manieren op,
soms distilleert het een volledige muzikale lijn uit het materiaal in de klankband, op andere momenten vormt het er
een contrapunt bij. [J OA N N A BA I L I E ]
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Zondag 24 oktober / Sunday 24 October

Shiva Feshareki

STUK LABOZAAL
20.30U / 8.30P.M.

SEISMIC WAVE
ORCHESTRA
(wereldcreatie/world premiere)

ZWERM
Toon Callier		gitaar/guitar
Johannes Westendorp
gitaar/guitar
Matthias Koole		 gitaar/guitar
Kobe van Cauwenberghe gitaar/guitar

Shiva Feshareki
Seismic Wave Orchestra (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[30’]

Stephen O’Malley
Avaeken (2021)
[20’]

Seismic Wave Orchestra is a spatial composition for electronics and 4 electric guitars. It is
a highly sensory composition and is performed
and experienced through a deep listening and
physical process, connecting deeply to our intrinsic senses, and how sound is experienced
through all of our senses & perception, and how
this is connected to our experience of our environment and beyond.
The electric guitar material can be understood
as the organic element of the music, and so
the guitarists focus on the physicality of their
sound, understanding and performing the piece
using a deep-listening process. The sound occupies the freedom and energy of the moment.
The electronics utilize ambisonic sound, and
I take previous compositions of my own, and
manipulate and re-shape them into the present composition, creating an evolution through
time, as well as space. [S H I VA F E S H A R E K I ]

Seismic Wave Orchestra is een ruimtelijke compositie voor
elektronica en 4 elektrische gitaren. Het is een zeer zintuig
lijke compositie en ze wordt uitgevoerd en ervaren door
middel van een fysiek proces van ‘deep listening’, dat nauw
aansluit bij onze intrinsieke zintuigen, bij hoe geluid wordt
ervaren door al onze zintuigen en perceptie, en hoe dit verbonden is met onze ervaring van onze directe omgeving en
de wereld daarbuiten.
Het materiaal van de elektrische gitaar kan worden gezien
als het organische element van de muziek, dus richten de
gitaristen zich op de lichamelijkheid van hun geluid, waarbij ze het stuk begrijpen en uitvoeren door middel van een
‘deep listening’ proces. Het geluid neemt de vrijheid en
energie van het moment in zich op. De elektronica maakt
gebruik van ambisonisch geluid, en ik wend eerdere composities van mijzelf aan, en manipuleer en her-vorm ze in
deze compositie, waardoor er een evolutie ontstaat door de
tijd en ruimte heen. [S H I VA F E S H A R E K I ]

Stephen O’Malley

AVAEKEN

(wereldcreatie/world premiere)

Coproductie / Co-production November Music, Huddersfield Contemporary Music Festival
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Avaeken was composed upon commission from
Zwerm electric guitar quartet of Belgium. Four
electric guitarists perform on standard electric
guitars and sustain microtonal/just intonation
pitches produced with ebows and slides. The
tone should be as pure and steady as possible
without friction sound of fretboard, string or
ebow, with precise pitch control. Dynamic and
transition indications are noted briefly, to be
interpreted by each player. Natural harmonic
tone coloured by the valves of the amplification
is the one desired characteristic. Each guitarist

Avaeken werd gecomponeerd in opdracht van Zwerm. Vier
elektrische gitaristen bespelen standaard elektrische gitaren en houden microtonale/’just intonation’ toonhoogtes
aan, geproduceerd met ‘ebows’ en ‘slides’. De toon moet zo
zuiver en stabiel mogelijk zijn zonder wrijvingsgeluid van
toets, snaar of ebow, met nauwkeurige toonhoogtecontrole. Aanduidingen van dynamiek en overgangen worden
kort genoteerd, om door elke speler te worden geïnterpreteerd. Natuurlijke harmonische toon gekleurd door de versterking is het enige gewenste kenmerk. Elke gitarist voert
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performs a separate voicing intonation through
a dedicated amplifier arranged in the room to
display the beating phenomena of the precise
harmonics in the space of the room. Throughout
the twenty minutes of the performance, forms of
rhythm and structure move around the space,
exciting the air and bodies present in a deeply
present physical way, spinning and moving, with
calm, contemplative control and vital energy.

een afzonderlijke intonatie uit via een eigen versterker die
in de ruimte is opgesteld om de zwevingen van de precieze
harmonieken in de ruimte weer te geven. Gedurende de
twintig minuten van het optreden bewegen vormen van
ritme en structuur zich door de ruimte en prikkelen de
lucht en de aanwezige lichamen op een uiterst fysieke manier, ronddraaiend en bewegend, met kalme, contemplatieve beheersing en vitale energie. [ST E P H E N O’ M A L L E Y ]

[ST E P H E N O’ M A L L E Y ]

SOFAMOMENTEN
IN HET STUKCAFÉ
ON THE SOFA
IN THE STUKCAFÉ
Componisten nestelen zich op de sofa in het STUKcafé
voor een uitgebreid gesprek. Eenmaal knus weggezakt in
de intimiteit van de kussens, zullen ze makkelijk geneigd
zijn ons de drijfveren, inspiratie én alle geheimen van hun
muziek toe te vertrouwen.
Composers will repair to the STUKcafé sofa for an extended conversation.
Once they’ve nestled into the comfy cushions, they’ll be readily inclined
to share with us what drives them, what inspires them and all the secrets
of their music.

Step into the world of contemporary music with our free scores (also suitable for young musicians)

Zaterdag 23 oktober / Saturday 23 October
16:00 / 4 PM
STUK, STUKCAFÉ

NEW

Zondag 24 oktober / Sunday 24 October
16:00 / 4 PM
STUK, STUKCAFÉ

www.matrix-new-music.be

>> publications

info@matrix-new-music.be
TRANSIT
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BIOGRAFIEËN
BIOGRAPHIES
Joanna Bailie
De Britse componiste Joanna Bailie werd in 1973 in
Londen geboren en woont nu in Berlijn. Ze studeerde
compositie bij Richard Barrett, elektronische muziek
aan het Koninklijk Conservatorium in Nederland en
won in 1999 een beurs om aan Columbia University
te studeren. Haar muziek wordt uitgevoerd door ensembles als Klangforum Wien, EXAUDI, Ensemble
Mosaik, Ictus Ensemble, Ensemble Musikfabrik, Nadar Ensemble, KNM Berlin, Zwerm, Asamisimasa,
Neue Vocalsolisten Stuttgart, The BBC Scottish
Symphony Orchestra, het SWR Vokalensemble en
het Ives Ensemble. Ze schreef al solostukken voor
Mark Knoop, Francesco Dillon, Heloisa Amaral en
Gunnhildur Einarsdóttir. Haar werk werd eerder al
geprogrammeerd op evenementen als de Donaueschinger Musiktage, ECLAT, Biënnale van Venetië,
Huddersfield, SPOR Festival, MaerzMusik, Musica
Strasbourg, Wien Modern, Rainy Days Festival
Luxemburg, Darmstadt, Borealis Festival, en Ultima.
Haar recente werk omvat kamermuziek en installaties, en wordt gekenmerkt door het gebruik van gemanipuleerde ‘field recordings’ en andere geluids
media samen met akoestische instrumenten. Bailie is
ook geïnteresseerd in de wisselwerking tussen het
auditieve en het visuele, zoals blijkt uit haar werken
waarin camera obscura en film zijn verwerkt. Bailie
heeft compositie gedoceerd aan HMDK Stuttgart,
Luxembourg Composition Academy, de ReMusik online compositiecursus, The Royal Academy of Music
in Aarhus, City, University of London, en op de 47e
editie van de Darmstadt International Summer
Course for New Music. In 2016 was ze te gast op het
DAAD Artists-in-Berlin-programma.
The British composer Joanna Bailie was born in London in 1973 and now lives in Berlin. She studied composition with Richard Barrett, electronic music at the
Koninklijk Conservatorium in Holland and in 1999
won a fellowship to study at Columbia University.
Her music has been performed by groups such as
Klangforum Wien, EXAUDI, Ensemble Mosaik, Ictus
Ensemble, Ensemble Musikfabrik, Nadar Ensemble,
KNM Berlin, Zwerm, Asamisimasa, Neue Vocalsolisten Stuttgart, The BBC Scottish Symphony Or-

38

TRANSIT

chestra, The SWR Vokalensemble and the Ives Ensemble. She has written solo pieces for Mark Knoop,
Francesco Dillon, Heloisa Amaral and Gunnhildur
Einarsdóttir. She has been programmed at events
such as the Donaueschinger Musiktage, ECLAT, Venice Biennale, Huddersfield, SPOR Festival, MaerzMusik, Musica Strasbourg, Wien Modern, Rainy
Days Festival Luxembourg, Darmstadt, Borealis Festival, and Ultima. Her recent work includes chamber
music and installation, and is characterized by the
use of manipulated field recordings and other sound
media together with acoustic instruments. She is
also interested in the interplay between the audio
and visual as evidenced by her works incorporating
camera obscura, and film. She has taught composition at HMDK Stuttgart, the Luxembourg Composition Academy, the ReMusik online composition
course, The Royal Academy of Music in Aarhus, City,
University of London, and at the 47th edition of the
Darmstadt International Summer Course for New
Music. In 2016 she was a guest of the DAAD Artists-in-Berlin-program.

Oliver Coates
Oliver Coates heeft met zijn versterkte cello en
tape-effecten getoerd als voorprogramma van Thom
Yorke doorheen Europa en de Verenigde Staten. Hij
speelde ook het voorprogramma voor Radiohead in
Emirates Old Trafford in Manchester. Coates werkt
steeds vaker als ambient muzikant en brengt muziek
uit op RVNG Intl, waarbij hij ‘drone’ en ‘metal drone’
technieken gebruikt. Hij schrijft muziek voor film, TV
en theater en maakt hier opnames van, waarbij hij
steeds schippert tussen de rollen van componist, uitvoerend muzikant, experimenteel musicus en muziekproducer. Hij speelde als hoofdact op Manchester International Festival in 2019, toen het gecureerd
werd door David Lynch. Coates kwam onder de aandacht in de jaren 2000 door zijn brede interesse voor
en uitvoering van klassieke hedendaagse gecomponeerde muziek, en hij heeft gewerkt als hoofdcellist
voor Aurora Orchestra, London Sinfonietta, Britten
Sinfonia en London Contemporary Orchestra. Ver
van het publieke concertpodium heeft hij een eigen

stem in elektronische muziek ontwikkeld door verschillende vormen van dance muziek te ‘sequensen’.
Zijn avondvullende werk voor strijkers en bandopname Shorelines, geïnspireerd op de overstroming van
de Noordzee in 1953, in opdracht van Cryptic, won
een BASCA award voor Best Stage Work 2018. De
partituren voor zijn filmmuziek van de hand van kunstenaar Lawrence Lek kregen de Converse x Dazed
Emerging Art Award 2015 (voor Unreal Estate) en de
Vordemburge-Gildewart Artist Prize in 2016 (voor
QE3, in opdracht van Glasgow International). Hij
ontving ook de Royal Philharmonic Society Break
through Award voor Young Artist 2011.
As a solo performer using amplified cello and tape
effects, Oliver Coates has toured as an opening act
for Thom Yorke across Europe and the US. He has
opened for Radiohead at Emirates Old Trafford in
Manchester. Oliver increasingly works as an ambient artist and releases music on RVNG Intl, exploring
drone and drone metal techniques. He writes and
records music for film, TV and theatre and moves
continuously between roles of composer, performer,
experimental musician and record producer. He performed a headline set at the 2019 Manchester International Festival as curated by David Lynch. A wide
scope in his interpretation of classical and contemporary notated music brought him to prominence in
the 2000s and he has been a principal cellist for Aurora Orchestra, London Sinfonietta, Britten Sinfonia
and London Contemporary Orchestra. Away from
public concert life he has developed a language in
electronic music through sequencing various forms
of dance music. His full-length work for strings and
pre-recorded sound, Shorelines, based on the North
Sea Flood of 1953, commissioned by Cryptic, won a
BASCA award for Best Stage Work 2018. His scores
for films by the artist Lawrence Lek have been
awarded the Converse x Dazed Emerging Art Award
2015 (for Unreal Estate) and the 2016 Vordemburge-Gildewart Artist Prize (for QE3, a Glasgow International commission). He received the Royal Philharmonic Society Breakthrough Award for Young
Artist 2011.

Osvaldo Coluccino
Osvaldo Coluccino (°1963) is een Italiaans componist en dichter. Hij schreef reeds werken in opdracht
van de Biënnale van Venetië, Milano Musica (Teatro
alla Scala), RAI National Symphony Orchestra…, en
zijn werk wordt uitgevoerd op verschillende festivals

wereldwijd (Festival de Royaumont, in coproductie
met IRCAM-Centre Pompidou Parijs, Guildhall
School of Music & Drama in Londen…) en in uitzonderlijke kunstinstellingen (Egyptisch museum van
Turijn, Museo del Novecento in Milaan, Manifesta Europese biënnale voor hedendaagse kunst…) Coluccino’s albums worden uitgebracht door grote labels
voor hedendaagse klassieke muziek (Kairos, Neos,
Col legno, Another Timbre….). Zijn werk wordt uitgevoerd door gerenommeerde ensembles (Ensemble
Recherche, Exaudi Vocaal Ensemble…), orkesten,
dirigenten en solisten. Belangrijke muziekhistorici en
musicologen schrijven over zijn muziek, en ze wordt
gespeeld op nationale radiozenders (SWR, Radio
France, ORF, RAI, BR-Klassik, RTBF, Concertzender,
Radio Slovenija, RTP, Vatican Radio….). Coluccino
publiceerde poëzie gedurende een intense carrière
als dichter van 1987 tot 2003.
Osvaldo Coluccino (°1963) is an Italian composer
and poet. His compositions have been commissioned by Venice Biennale, Milano Musica (Teatro
alla Scala), RAI National Symphony Orchestra…,
and have been performed in several festivals in various locations around the world (Festival de Royaumont, in co-production with IRCAM-Centre Pompidou, Paris, Guildhall School Of Music & Drama,
London…) and in special spaces of art (Egyptian
Museum in Turin, Museo del Novecento in Milan,
Manifesta the european biennial of contemporary
art, …). His discs have been released by the major
labels for contemporary classical music (Kairos,
Neos, Col legno, Another Timbre...). His works have
been performed by renowned ensembles (Ensemble
Recherche, Exaudi Vocal Ensemble…), orchestras,
conductors and soloists. Important music historians
and musicologists have written about his music. His
music has been broadcasted on national radios
(SWR, Radio France, ORF, RAI, BR-Klassik, RTBF,
Concertzender, Radio Slovenija, RTP, Vatican Radio...). He has also carried out an intense activity as
a poet between 1987 and 2003, with published
books.

Paul Craenen
Paul Craenen is lector, componist en muziekcurator
en een veelgevraagd expert op het snijvlak van artistieke praktijk, onderwijs en onderzoek. Hij studeerde
piano en kamermuziek aan het Lemmensinstituut in
Leuven en was jarenlang leraar piano en experimentele muziek aan verscheidene Vlaamse muziekaca-
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demies en gastdocent intermedia aan het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds eind
jaren 1990 ook actief als componist, geluidskunstenaar en onderzoeker. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden (2011) op een onderzoek naar de status
van het uitvoerende lichaam in de hedendaagse gecomponeerde muziek. Zijn boek Composing under
the Skin. The music-making body at the composer’s
desk (2014) werd gepubliceerd door Leuven University Press. Hij was directeur van Musica, een Vlaamse
organisatie voor kunsteducatie, van 2012 tot 2018.
Begin 2018 werd hij benoemd tot hoofd van het lectoraat Music, Education and Society aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij is tevens gastdocent aan de Universiteit Leiden.
Paul Craenen is a research professor, composer and
music curator and a frequently demanded expert at
the intersection of artistic practice, education and
research. He studied piano and chamber music at
the Lemmens Institute, Leuven and taught piano and
experimental music at various music schools and
intermedia studies at the Conservatory of Amsterdam. Since the late 1990s, he has also been active as
a composer, sound artist and researcher. He received a PhD from Leiden University (2011) for an artistic research on the status of the performing body
in contemporary composed music. His thesis has
been published by Leuven University Press under the
title Composing under the Skin. The music-making
body at the composer’s desk (2014). He has been director of Musica, a Flemish organisation for art education, from 2012 to 2018. In early 2018 he was appointed Research Professor and head of the
lectorate Music, Education and Society at the Royal
Conservatory The Hague. He is also a guest lecturer
at Leiden University.

Chaya Czernowin
De muziek van Chaya Czernowin is verankerd in de
onmiddellijke zintuiglijke ervaring. Ze verkent de relatie tussen het heden en de verzonken ervaring van
het verleden of een ingebeelde toekomst door middel van fijnmazige composities, die soms krachtig
uitbarsten, terwijl ze de uitersten van onze perceptie
verkennen. Haar orkest- en kamermuziekwerken, die
beide vaak elektronische elementen bevatten, zijn
uitgevoerd op gerenommeerde hedendaagse muziekfestivals in Europa, Azië en Noord-Amerika. Nadat ze fragmentatie en instrumentale identiteiten
had onderzocht in kamermuziekwerken als Afatsim
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(1996) en String Quartet (1995), brak ze internationaal door met Pnima... ins Innere op de Biënnale van
München in 2000, dat de Bayerischer Theaterpreis
kreeg en door het tijdschrift Opernwelt werd uitgeroepen tot de beste première van het jaar. De meest
opvallende werken van de afgelopen jaren zijn haar
veelgeprezen opera Infinite Now, die in 2017 onder
leiding van Titus Engel in première ging in de Opera
Vlaanderen in Gent en vervolgens werd opgevoerd
in Antwerpen, Mannheim en Parijs, en haar opera
Heart Chamber, die in première ging in de Deutsche
Oper Berlin onder muzikale leiding van Johannes Kalitzke in een enscenering van Claus Guth.
Het seizoen 2021/22 begint met de wereldpremière
van Vena II, een werk voor koor en strijkkwartet, in de
Donaueschinger Musiktage, gevolgd door de wereld
première van Atara, een werk voor sopraan, bariton
en groot orkest, in opdracht van Wien Modern en
Bayerischer Rundfunk (musica viva). In februari
2022 gaat haar nieuwe geluidstheater voor zes
stemmen en elektronica in première op het ECLAT
Festival. Lesgeven staat centraal voor Chaya Czernowin als een manier om haar eigen compositiepraktijk te ontwikkelen. In de jaren 1990 was ze regelmatig
gast-docent aan de Internationale Zomercursussen
voor Nieuwe Muziek in Darmstadt. Van 1997 tot 2006
doceerde ze compositie aan de Universiteit van Californië, San Diego, voordat ze de post van professor
bekleedde aan de Universiteit voor Muziek en Uitvoerende Kunsten in Wenen. In 2009 werd ze aangesteld
aan de Harvard University, waar ze nog steeds doceert als Walter Bigelow Rosen Professor of Music.
Chaya Czernowin’s music is anchored in immediate
sensory experience. It explores the relationship between the present and the submerged experience of
the past or an imagined future through finely woven
compositions, which at times erupt powerfully, as
they explore the extremities of our perception. Her
orchestral and chamber works, both of which often
incorporate electronic elements, have been performed at renowned contemporary music festivals
across Europe, Asia and North America. Having explored fragmentation and instrumental identities in
chamber works such as Afatsim (1996) and String
Quartet (1995), her international breakthrough
came after Pnima… ins Innere at the Munich Biennale in 2000, which received the Bayerischer Theaterpreis and was also named the best premiere of the
year by Opernwelt magazine. The most outstanding
works of recent years are her critically acclaimed
opera Infinite Now, which premiered in 2017 under

the direction of Titus Engel at Opera Vlaanderen in
Ghent and was subsequently performed in Antwerp,
Mannheim, and Paris, and her opera Heart Chamber, which was premiered at the Deutsche Oper Berlin under the musical direction of Johannes Kalitzke
in a staging by Claus Guth. The 2021/22 season
kicks off with the world premiere of Vena II, a work
for choir and string quartet, at the Donaueschinger
Musiktage, followed by the world premiere of Atara,
a work for soprano, baritone and large orchestra,
commissioned by Wien Modern and Bayerischer
Rundfunk (musica viva). In February 2022, her new
sound theatre for six voices and electronics will be
premiered at the ECLAT Festival. Teaching is central
to Chaya Czernowin as a way of developing her
own compositional practice. In the 1990s, she was a
regular guest lecturer at the International Summer
Courses for New Music in Darmstadt. From 1997 to
2006 she taught composition at the University of
California, San Diego, before holding the post of
Professor at the University for Music and Performing
Arts in Vienna. In 2009 she was called to Harvard
University, where she continues to teach as the Walter Bigelow Rosen Professor of Music.

Óscar Escudero
& Belenish Moreno-Gil
Óscar Escudero en Belenish Moreno-Gil vormen samen een artistiek duo dat zich richt op hedendaags
muziektheater. Hun werken focussen op onderwerpen zoals digitale platformen als ideologie, ethische
discussies die voortkomen uit individuele controle of
‘deep fake’. Deze focus genereert producties die een
combinatie van fysieke en virtuele ruimtes maken,
waar de voormalig analoge concepten van ‘lichaam’, ‘tijd’ of ‘podium’ veranderen in totale representaties. Hun werken werden al geschreven in opdracht van en gespeeld door onder andere ensemble
mosaik (DE), Neue Vocalsolisten Stutgart (DE), CrossingLines (ES), Noa Frenkel (IL), PHACE (AT) en Quartet Gerhard (ES). Ze brachten hen samen met andere kunstenaars naar talrijke internationale festivals
en podia, enkele voorbeelden zijn Münchener Biennale, Warschauer Herfst, Rotterdam Operadagen,
L’Auditori (Barcelona), Kontakte Biennale (AdK Berlin), Kunstfest Weimar, ZKM Karlsruhe, Fundación
Juan March en Museo Reina Sofía (Madrid). Escudero en Moreno-Gil zijn co-artistiek directeur van
CLAMMY, een ensemble en een YouTube-kanaal gewijd aan de creatie, productie en spreiding van hedendaagse muziektheaterproducties.

Óscar Escudero and Belenish Moreno-Gil are an artistic duo focused on contemporary music theater.
Their works focus on topics such as digital platforms
as ideology, ethical discussions derived from individual monitoring or deep fake. It crystallizes in productions, which create a mix between physical and
virtual spaces, where the former-analogical concepts of ‘body’, ‘time’ or ‘stage’ turn into total representations. Their works have been commissioned
and played by, among others, ensemble mosaik (DE), Neue Vocalsolisten Sttutgart (DE), CrossingLines (ES), Noa Frenkel (IL), PHACE (AT) and Quartet Gerhard (ES). They and other artists brought
them to numerous international festivals and stages,
some examples are Münchener Biennale, Warsaw
Autumn, Rotterdam Operadagen, L’Auditori (Barcelona), Kontakte Biennale (AdK Berlin), Kunstfest Weimar, ZKM Karlsruhe, Fundación Juan March and Museo Reina Sofía (Madrid). They are co-artistic
directors of CLAMMY, an ensemble and a YouTube
channel devoted to the creation, production and diffusion of new music theater productions.

Shiva Feshareki
Shiva Feshareki (°1987) is een Brits-Iraanse componiste, kunstenares en turntablist, die wordt omschreven als een van de meest vooruitstrevende ‘turntablisten’ vandaag. De afgelopen tien jaar was ze een
pionier in de voorhoede van zowel hedendaagse
klassieke als elektronische & dancemuziek scenes.
Ze behaalde een doctoraat in compositie aan de
Royal College of Music (2017), en is winnaar van de
BBC Young Composer’s Award (2004), The Royal
Philharmonic Society Composition Prize (2009) en
de Ivor Novello Award for Innovation (2017). Ze heeft
over de hele wereld opgetreden in concertzalen,
kunstgaleries, festivals en raves, met opmerkelijke
optredens in The Tank at Tate Modern, Southbank,
het Moscow Museum of Modern Art (VAC) en Maerzmusik (Kraftwerk, Berlijn). Onlangs was ze nog te
zien op de Design Museum Electronic Music Exhibition, die tot eind mei 2021 in Londen werd gehouden.
Shiva heeft ook samengewerkt met een aantal opmerkelijke artiesten en ensembles, waaronder het BBC
Concert Orchestra, London Sinfonietta, Cathy Eastburn en Yoshi Sodeoka. Twee belangrijke projecten
die Shiva recent ondernam, zijn de uitvoering van
Daphne Oram’s visionaire Still Point met het London
Contemporary Orchestra tijdens de BBC Proms van
2018, dat niet meer was uitgevoerd sinds de creatie
in 1948, en het helpen bij de organisatie van creaties
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van werken van Eliane Radigue. Beiden zijn ook belangrijke invloeden op Shiva’s muziek, naast Pauline
Oliveros, James Tenney, Iannis Xenakis, Jungle,
Drum and Bass, IDM, barokke en klassieke muziek,
minimalisme, analoge popmuziek, psychologie, natuurkunde, geometrie, architectuur, filosofie en hermeneutiek.
Shiva Feshareki (°1987) is a British-Iranian composer,
artist and turntablist, described as the most cutting-edge expression of turntablism. Over the last
decade, she has been a pioneer at the leading edge
of both contemporary classical and electronic &
dance music scenes. She holds a PhD of Music in
composition from the Royal College of Music (2017),
and is winner of the BBC Young Composer’s Award
(2004), The Royal Philharmonic Society Composition Prize (2009) and the Ivor Novello Award for Innovation (2017). She has performed across the world in
concert halls, art galleries, festivals and raves, with
notable appearances at The Tank at Tate Modern,
Southbank, the Moscow Museum of Modern Art (VAC)
and Maerzmusik (Kraftwerk, Berlin). She most recently featured at the Design Museum Electronic Music
Exhibition, which was held in London until the end of
May 2021. Shiva has also worked alongside a number
of notable artists and ensembles including the BBC
Concert Orchestra, London Sinfonietta, Cathy Eastburn and Yoshi Sodeoka. Two significant projects
Shiva undertook recently include premiering Daphne Oram’s visionary Still Point with the London Contemporary Orchestra at the 2018 BBC Proms, which
had been unheard since its inception in 1948, and
aiding in the organisation of premieres of Eliane Radigue’s works. Both are also key influences on Shiva’s
music, alongside Pauline Oliveros, James Tenney,
Iannis Xenakis, Jungle, Drum and Bass, IDM, Baroque
and Classical music, minimalism, analogue pop music, psychology, physics, geometry, architecture, philosophy and hermeneutics.

Beat Furrer
Beat Furrer werd geboren in Schafhausen in Zwitserland in 1954 en volgde zijn eerste pianolessen aan de
lokale muziekschool. Hij verhuisde in 1975 naar Wenen waar hij directie studeerde bij Otmar Suitner en
compositie bij Roman Haubenstock Ramati aan de
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. In
1985 stichtte hij Klangforum Wien dat hij tot 1992
leidde en waar hij nog steeds dirigeert. Zijn eerste
opera Die Blinden was een opdracht van de Vienna
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Stage Opera. In 1994 werd zijn tweede opera Narcissus gecreëerd als deel van het festival ‘steirischer
herbst’ aan de Graz Opera. Twee jaar later werd Furrer componist in residentie aan het Lucerne Festival.
Zijn muziektheaterwerk Begehren ging in 2001 in première in Graz, de opera invocation in Zurich in 2003
en het geluidsteheaterwerk FAMA in Donaueschingen in 2005. In 1991 werd Furrer professor compositie aan de the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Hij was gastprofessor compositie
aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Frankfurt. Samen met violist Ernst Kovacic stichtte
hij ‘impuls’, een internationale academie voor ensembles en componisten in de hedendaagse muziek.
In 2004 kreeg hij de Muziekprijs van de stad Wenen
en in 2005 werd hij lid van de Academy of Arts in
Berlijn. Voor FAMA ontving Furrer de Gouden Leeuw
op de Biënnale van Venetië in 2006. Sinds de jaren
1980 componeerde Furrer een resem werken, van
solo en ensemble muziek tot orkestrale werken, koorwerken en opera’s. Furrer staat bekend voor zijn genuanceerde exploratie van de menselijke stem en de
relatie daarvan tot instrumentale geluiden.
Beat Furrer was born in Schafhausen (Switzerland)
in 1954 and received his first musical training on piano
at the Music School there. After moving to Vienna in
1975, he studied conducting with Otmar Suitner and
composition with Roman Haubenstock Ramati at the
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. In
1985 he founded the Klangforum Wien, which he directed until 1992, and with which he is still associated as conductor. Commissioned by the Vienna State
Opera, he composed his first opera Die Blinden. His
second opera Narcissus was premiered in 1994 as
part of the Festival “steirischer herbst” at the Graz
Opera. In 1996 he was composer-in-residence at the
Lucerne Festival. His music theatre work Begehren
was premiered in Graz in 2001, the opera invocation
in Zürich in 2003 and the sound theatre piece FAMA
in Donaueschingen in 2005. In autumn 1991 Furrer
became a full professor of composition at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. He
has been guest professor in composition at the
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Frankfurt 2006–2009. Together with violinist Ernst
Kovacic he founded ‘impuls’, an International Ensemble and Composers Academy for Contemporary
Music. In 2004 he was awarded the Music Prize of
the City of Vienna, and in 2005 became a member
of the Academy of Arts in Berlin. He was awarded the
Golden Lion at the Venice Biennale in 2006 for his

work FAMA. In 2010 his music theatre Wüstenbuch
was premiered in Basel. In 2014 he was awarded with
the Great Austrian State Prize. Since the 1980s Beat
Furrer has composed a wide range of works, from
solo and ensemble music to orchestral and choral
works and opera. He is well known for his nuanced
exploration of the human voice and its relationship
to instrumental sound.

Bára Gísladóttir
Bára Gísladóttir is een IJslandse componiste en contrabassiste, gevestigd in Kopenhagen. Ze studeerde
compositie aan de Koninklijke Deense Muziekacademie bij Niels Rosing-Schow en Jeppe Just Christensen.
Daarvoor studeerde ze compositie aan het conservatorium van Milaan bij Gabriele Manca en aan de
Iceland Academy of Arts bij Hróðmar I. Sigurbjörnsson en Þuríður Jónsdóttir. Haar muziek wordt uitgevoerd door ensembles en orkesten zoals het Deens
Nationaal Symfonieorkest, Ensemble InterContemporain, Ensemble recherche, Nordic Affect, Riot
Ensemble en TAK Ensemble. Bára’s stukken werden al
geselecteerd voor festivals als Dark Music Days,
Darmstädter Ferienkurse, KLANG Festival, Nordic
Music Days, Ung Nordisk Musik en Wittener Tage für
neue Kammermusik. Ze ontving onder meer de Léonie
Sonning Talent Prize en The Reykjavík Grapevine’s
Music Awards. Bára heeft vier albums uitgebracht;
Different Rooftops, in 2015, met stukken voor stem,
tenorsaxofoon, contrabas en elektronica, B R I M S L
Ó Ð, in 2016, een stuk in drie delen voor contrabas en
elektronica, Mass for some in 2017, voor contrabas,
stem en elektronica, en HĪBER in 2020 voor contrabas
en elektronica. Er komen releases aan zoals Caeli
(met Skúli Sverrisson), dat in maart 2021 wordt uitgebracht door Sono Luminus. Bára is ook actief als uitvoerend muzikant en speelt regelmatig haar eigen
muziek, alleen of met medemusicus Skúli Sverrisson.
Daarnaast is zij de contrabassiste van het Elja Ensemble. Haar werken worden uitgegeven door Edition·S.
Bára Gísladóttir is an Icelandic composer and double
bassist based in Copenhagen. She studied composition at the Royal Danish Academy of music under
the guidance of Niels Rosing-Schow and Jeppe Just
Christensen. Prior to that she studied composition at
The Milan Conservatory with Gabriele Manca and at
the Iceland Academy of Arts with Hróðmar I. Sigurbjörnsson and Þuríður Jónsdóttir. Her music has been
performed by ensembles and orchestras such as
The Danish National Symphony Orchestra, Ensem-

ble InterContemporain, Ensemble recherche, Nordic
Affect, Riot Ensemble and TAK Ensemble. Bára´s
pieces have been selected for festivals such as Dark
Music Days, Darmstädter Ferienkurse, KLANG Festival, Nordic Music Days, Ung Nordisk Musik and Wittener Tage für neue Kammermusik. She has received
the Léonie Sonning Talent Prize and The Reykjavík
Grapevine’s Music Awards among others. Bára has
released four albums; Different Rooftops, in 2015,
containing pieces for voice, tenor saxophone, double bass and electronics, B R I M S L Ó Ð, in 2016, a
piece in three movements for double bass and electronics, Mass for some in 2017, for double bass, voice
and electronics, and HĪBER in 2020 for double bass
and electronics. Upcoming releases include Caeli
(with Skúli Sverrisson) to be released by Sono Luminus in March 2021. Bára is an active performer and
regularly plays her own music, alone or with her
longtime collaborator Skúli Sverrisson. In addition to
this, she is the double bassist of Elja Ensemble. Her
works are published by Edition·S.

Christophe Guiraud
Ars Subtilior (14e eeuw) en ‘noise’: dit zijn de twee inspiratiebronnen van Christophe Guiraud, die als
twee rivieren verweven zijn in een krachtige schriftuur. De jonge Franse componist vormt een link tussen de meest volmaakte intellectuele muziek en de
meest radicale aspecten van noise. Guiraud werd
geboren in Toulouse, midden jaren 1970, en woont en
werkt nu in Brussel. Hij werkt al verschillende jaren
samen met talrijke Europese ensembles en musici als
Ictus Ensemble, Solistenensemble Phønix16, Tom Pauwels, Arçon de Nièze, Benjamin Glorieux, Game Ensemble, Nemø Ensemble, enz.
In zijn meest recente werken maakt hij een intieme
combinatie van instrumentaal timbre en klankhybridisatie, waarbij hij een zekere geheimzinnigheid
rond deze alchemie cultiveert. Meer dan elders vormen Christophe Guirauds nieuwe composities een
dialoog tussen tijdvakken, van de polyfonie van Ars
Nova tot het Spectralisme, terwijl hij zijn noise-erfgoed hierin integreert. Resoluut a-historisch ontvouwen zijn recentste werken zich in huiverige stagnatie.
Zijn verzamelde werken creëren coherentie over een
breed scala aan musici van verschillende oorsprong,
met andere tradities, en van diverse ensembles – alles wordt verweven tot een spectaculaire conclusie.
Ars Subtilior (14th century) and ‘noise’: the two inspirations of Christophe Guiraud, like two rivers woven
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into a writing of great power. The young French composer is the link between the most accomplished
scholarly music and some radical aspects of noise.
Born in Toulouse mid-seventies, he settles in Brussels
– which becomes the crossroads of a continuous
creation. He has been collaborating for several
years with numerous European ensembles and musicians such as Ictus Ensemble, Solistenensemble
Phønix16, Tom Pauwels, Arçon de Nièze, Benjamin
Glorieux, Game Ensemble, Nemø ensemble, etc.
His most recent pieces intimately mix instrumental
timbre and sound hybridization, cultivating a certain secrecy around this alchemy. Here more than
everywhere else, Christophe Guiraud’s new compositions create a dialogue between the times, from
the polyphony of Ars Nova to Spectralism, while integrating his noise heritage. Resolutely a-historical,
the last pieces presented here unfold in a trembling
stagnation. The ensemble of the pieces creates coherence across a wide range of musicians coming from
different places and traditions and from different
ensembles – everything is woven together towards a
rather spectacular conclusion.

Clara Iannotta
Clara Iannotta is een Italiaanse componiste en curator, gevestigd in Berlijn. Haar muziek wordt geschreven
in opdracht van en uitgevoerd door gerenommeerde
ensembles, solisten en orkesten, waaronder Quatuor
Diotima, Ensemble Intercontemporain, JACK, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten, Münchener Kammerorchester, Nikel en WDR Orchestra. Iannotta was
student aan het Berliner Künstlerprogramm des
DAAD in 2013, Villa Médicis (Académie de France à
Rome) in 2018-19, en ze won al verschillende prijzen
waaronder de Ernst von Siemens Composers’ Prize
en Hindemith-Preis 2018, Una Vita nella Musica Giovani 2019, Bestenliste 2/2016 en 4/2020 der deutschen Schallplattenkritik (Duitse prijs van muziekalbumcritici) voor haar portretalbums A Failed
Entertainment, en Earthing. Sinds 2014 is Iannotta
artistiek leider van de Bludenzer Tage zeitgemäßer
Musik, en vanaf 2022 is ze mede-artistiek leider van
het festival Klangspuren Schwaz. Haar muziek wordt
uitgegeven door Edition Peters.
Clara Iannotta is an Italian composer and curator
based in Berlin. Her music is commissioned and
performed by renowned ensembles, soloists, and
orchestras, including Quatuor Diotima, Ensemble
Intercontemporain, JACK, Klangforum Wien, Neue
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Vocalsolisten, Münchener Kammerorchester, Nikel,
and WDR Orchestra. Iannotta has been a fellow of
the Berliner Künstlerprogramm des DAAD in 2013,
Villa Médicis (Académie de France à Rome) in 201819, and the recipient of several prizes including the
Ernst von Siemens Composers’ Prize and HindemithPreis 2018, Una Vita nella Musica Giovani 2019,
Bestenliste 2/2016 and 4/2020 der deutschen Schall
plattenkritik (German Record Critics’ Award) for her
portrait albums A Failed Entertainment, and Earthing. Since 2014, Iannotta has been the artistic director of the Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, and
from 2022 will be the co-artistic director of the festival Klangspuren Schwaz. Her music is published
by Edition Peters.

Lisa Illean
Lisa Illean is een componist van akoestische en akoesmatische muziek, ze woont en werkt in Londen. Haar
muziek werd al omschreven als “prachtige stille schaduwen met microstemmingen” (The Sydney Morning
Herald) en “een meeslepende oefening in rust en
stilte” (The Australian). Haar oeuvre omvat werk voor
orkest, maar ook voor nieuwe, geprepareerde of aangepaste instrumenten, alsook klankwerken geconcipieerd voor unieke ruimten. Dit leidde al tot samenwerkingen met onder andere het BBC, Sydney en het
Melbourne Symphony Orchestra, en creaties over
heel de wereld, waaronder het Festival Présences
(Parijs), BBC Proms en Metropolis New Music Festival
(Melbourne), in concertzalen van de Elbphilharmonie
(Hambrug) tot Carriageworks’ industriële zalen in
Sydney en Café Oto in Londen. Veel van Illeans composities ontstaan uit haar werk met ongetemperde
stemmingen, waarbij ze veel aandacht besteedt aan
sonoriteit, subtiel ontluikende harmonische vormen,
auditieve fenomenen en perspectief. Vorige jaren
heeft ze haar praktijk als componist gericht op het
uitwerken van composities met grote structuren,
waarin performance en vooraf opgenomen materiaal samenvloeien, waarbij ze samenwerkt met een of
twee andere artiesten. In dit proces maakt ze gebruik van onverbloemde ‘alledaagse’ instrumenten
– vaak eenvoudig geconstrueerde zithers, en onderzoekt ze visuele analogieën en tactiele manieren van
schetsen.
Lisa Illean is a composer of acoustic and acousmatic
music, based in London. Her music has been described as “exquisitely quiet shadows shaded with
microtunings” (The Sydney Morning Herald) and

“a compelling exercise in stillness and quietude”
(The Australian). Works span pieces written for orchestra to those commissioned for new, prepared or
adapted instruments, and sound works conceived for
unique spaces. This has led to her working with BBC,
Sydney and Melbourne Symphony Orchestras,
among others, and presenting music around the
globe, including at Festival Présences (Paris), BBC
Proms and Metropolis New Music Festival (Melbourne),
in venues ranging from Elbphilharmonie (Hamburg)
to Carriageworks’ industrial bays in Sydney and
London’s Café Oto. Many compositions arise out of
working with non-tempered tuning systems, paying
close attention to sonority, subtly unfolding harmonic forms, auditory phenomena and perspective. In recent years she has oriented her practice as
a composer towards making long-form pieces with
both performed and pre-recorded material, in close
development with one or two others. This process incorporates unadorned, ‘everyday’ instruments – often simply-made zithers; exploring visual analogies
and tactile ways of sketching.

György Kurtág
György Kurtág, een van de meest gerenommeerde
componisten van de afgelopen halve eeuw, werd in
1926 geboren in Lugos, Transsylvanië (het huidige
Roemenië), niet ver van zijn generatiegenoot en mede-Hongaar György Ligeti (1923-2006). De twee
toekomstige componisten ontmoetten elkaar bij het
toelatingsexamen van het conservatorium van Boeda
pest in 1946 en sloten een levenslange vriendschap.
Kurtág studeerde eind jaren vijftig in Parijs bij Olivier
Messiaen en Darius Milhaud en beleefde daar een
periode van crisis (“het [was] onmogelijk voor mij om
te componeren… Ik zonk weg in een vreselijk diepe
wanhoop”), waar hij doorheen kwam met de hulp
van psychologe Marianne Stein. Pas op 33-jarige
leeftijd was Kurtág tevreden over zijn composities en
begon hij ze opusnummers te geven; zijn strijkkwartet Opus 1 is een werk dat sporen draagt van Bartók
en Webern, invloeden die zijn muziek blijven tekenen.
Het wordt omschreven als een werk met een “ongestoorde intelligentie”, een eigenschap die alle muziek van Kurtág gemeen heeft, net als een uitgesproken spaarzaamheid van middelen en een strenge
concentratie. “Men kan muziek maken uit bijna niets,”
zei Kurtág. Kurtág gaf vele jaren les aan de Ferenc
Liszt Muziekacademie in Boedapest, eerst als professor piano en daarna als docent kamermuziek. Intussen zette hij zijn rigoureuze compositietraject voort,

met werken als Játékok (Spelen) voor piano en bewerkingen van teksten van Hölderlin en Samuel Beckett. In 2013 werd György Kurtág in Londen gehuldigd met de Royal Philharmonic Society Gold Medal
en in 2015 ontving hij de BBVA Foundation “Frontiers
of Knowledge Award”.
One of the most highly regarded composers of the
past half-century, György Kurtág was born in 1926 in
Lugos, Transylvania (present-day Romania), not far
from his close contemporary and fellow Hungarian
György Ligeti (1923-2006). The two future composers
met at the entrance exam at the Budapest Academy
of Music in 1946 and formed a life-long friendship.
Kurtág studied in Paris with Olivier Messiaen and
Darius Milhaud in the late 1950s and experienced a
period of crisis in that city (“it [was] impossible for me
to compose… I sank to terrible depths of despair”),
from which he emerged with the help of psychologist
Marianne Stein. Only at the age of 33 did Kurtág feel
sufficiently satisfied with his compositions to begin
giving them opus numbers; his string quartet Opus 1
is a work that bears traces of Bartók and Webern,
influences which continue to mark his music. It has
been described as possessing an “undistracted intelligence,” a quality common to all Kurtág’s music,
along with a marked economy of means and rigorous concentration. “One can make music out of almost nothing,” Kurtág has said. Kurtág taught for
many years at the Ferenc Liszt Academy of Music,
Budapest, first as a professor of piano and then of
chamber music. Meanwhile he pursued his rigorous
compositional path, producing works such
as Játékok (Games) for piano and settings of texts
by Hölderlin and Samuel Beckett. In 2013 György
Kurtág was honoured with the Royal Philharmonic
Society Gold Medal in London and in 2015 he received the BBVA Foundation “Frontiers of Knowledge
Award”.

Oliver Leith
Oliver Leith is winnaar van een Ivor Novello prijs
(2020), de British Composer Award (2016) en een Royal Philharmonic Compositieprijs (2014). Hij is de
huidige componist in residentie van het Royal Opera
House. Hij schreef al werken in opdracht van BBC
Symphony Orchestra, Festival Aix-en-Provence, het
London Symphony Orchestra, London Sinfonietta,
Tanglewood Music Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival, Heidelberg festival, Musicon,
Homo Novus/Valmiera theatre en St John Smith’s
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Square. In het verleden werkte hij reeds samen met
onder meer Apartment House, Ives Ensemble, Exaudi, 12 Ensemble, Plus Minus, Mimitabu, Philharmonia
Orchestra, An Assembly, Trio Catch, GBSR Duo, Loré
Lixenberg, Explore Ensemble, Matthew Herbert en
John Harle. Zijn muziek wordt internationaal uitgevoerd en uitgezonden.
Oliver Leith was the recipient of an Ivor Novello
award (2020) British Composer Award (2016) and of
a Royal Philharmonic Composition prize (2014). He
is the current Composer-in-residence of the Royal
Opera House. Commissions have been given by
groups such as BBC Symphony Orchestra, Festival
Aix-en-Provence, the London Symphony Orchestra,
London Sinfonietta, Tanglewood Music Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival, Heidelberg
festival, Musicon, Homo Novus/Valmiera theatre and
St John Smith’s Square. Collaborators and performers have included Apartment House, Ives Ensemble,
Exaudi, 12 Ensemble, Plus Minus, Mimitabu, Philharmonia Orchestra, An Assembly, Trio Catch, GBSR
Duo, Loré Lixenberg, Explore Ensemble, Matthew
Herbert and John Harle. The music is broadcast and
performed internationally.

Ida Lundén
Ida Lundén is als componist en muzikant voornamelijk bezig met kamermuziek, elektronische muziek en
geïmproviseerde muziek. De voorbije jaren kwam ze
onder de aandacht me haar verbeeldingsrijke werken voor vaak ongebruikelijke combinaties zoals alt
viool en aardappelen of basstemmen en contrabassen. De voorbije jaren stonden geënsceneerde
concerten en performance centraal in projecten als
Orgel, Pygostylia en Ghosting. Haar stuk Songs My
Mothers Taught me werd genomineerd voor de Nordic Council Music Prize in 2016 en 2011-2013 was ze
componist in residentie bij de Zweedse Radiozender
P2. Haar muziek wordt uitgevoerd op festivals zoals
Musica Nova (Helsinki), Klang (Kopenhagen), Piano+
(Karlsruhe), Tokyo Jazzfestival, Nordic Music Days
en ze werkt vaak samen met musici, filmmakers en
artiesten.
Ida Lundén is a composer and musician, active
mainly in chamber music, electronic and improvised
music. Over the last few years she has received attention for her imaginative works for sometimes unusual
combinations of instruments like viola and potatoes
or bass singers and double basses. In recent years
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staged concerts and performances has been in focus
in projects like Orgel, Pygostylia and Ghosting.
Her piece Songs My Mothers Taught Me was nominated for the Nordic Council Music Prize 2016 and
2011-2013 she was Composer in Residence at the
Swedish Radio P2. Her Music has been played at
festivals like Musica Nova/Helsinki, Klang/Copenhagen, Piano+/Karlsruhe, Tokyo Jazzfestival, Nordic
Music Days and she collaborates continuously with
musicians, film makers and artists.

Jessie Marino
Jessie Marino is een componist, performer en mediakunstenaar die in Berlijn woont. Haar werk verkent
herhaling in alledaagse activiteiten, rituele absurditeiten en het blootleggen van nostalgische technologieën. Jessies stukken bestaan uit geluid, video, fysieke bewegingen, belichting en enscenering, die
vervolgens worden geplaatst binnen georganiseerde tijdsstructuren, fragmentarische verhaallijnen en
muzikale kaders. Veel van Marino’s interdisciplinaire
composities gaan voorbij aan conventionele instrumentatie, met partituren waarin performers worden
gevraagd om hun lichaam te gebruiken – met behulp van nauwkeurig gearticuleerde gebaren, gezichtsuitdrukkingen en alledaagse fysieke bewegingen – zowel als alternatief voor als aanvulling op
muzikale klanken. Haar werk brengt de manier waarop mensen met hun lichaam communiceren in kaart
in een performatief tijdsbestek, en onthult de muzikaliteit die verborgen zit in alledaagse gebaren,
tekens en demonstraties, die zowel bewust als onbewust worden overgebracht. Marino vindt humor en
diepgang in persoonlijke interacties en de manier
waarop mensen door de fysieke ruimte navigeren –
een improvisatorische act die kan verwijzen naar
een ballet, een etentje of een ‘demolition derby’.
Jessie Marino is a composer, performer, and media
artist living in Berlin. Her work explores the repetition inside common activities, ritualistic absurdities,
and uncovering nostalgic technologies. Jessie’s
pieces score out sound, video, physical movements,
lighting, and staging, which are then placed within organized temporal structures, fractured narratives and musical frameworks. Much of Marino’s
interdisciplinary compositional work eschews conventional instrumentation, with scores that ask
performers to use their bodies – using precisely articulated gestures, facial expressions, and quotidian
physical movements – both as an alternative and a

complement to musical sounds. Her work maps out
the way humans communicate with their bodies on
a performative timeframe, revealing the musicality
hidden within everyday gesticulations, signs, and
demonstrations, transmitted both consciously and
unconsciously. Marino finds humor and profundity in
personal interactions and the way humans navigate
physical space – an improvisational act that can invoke a ballet, a dinner party or a demolition derby.

Stephen O’Malley
Stephen O’Malley is gitarist, producer, componist en
beeldend kunstenaar. Hij is al meer dan twintig jaar
actief in verschillende ‘drone’- en experimentele muziekgroepen - SUNN O))), KTL, en Khanate behoren
tot zijn bekendste projecten. O’Malley is een veelschrijver, en zijn oeuvre kenmerkt zich door een opmerkelijke breedte, complexiteit en multidisciplinaire
interesses. Het omvat samenwerkingen met een
breed scala aan experimentele musici en componisten, waaronder Scott Walker, choreografe Gisèle Vienne, de schrijvers Dennis Cooper en Alan Moore,
Alvin Lucier, Fujiko Nakaya, Jim Jarmusch, onderzoekscentra voor experimentele muziek IRCAM, INAGRM (Parijs), EMS (Stockholm) en vele anderen. O’Malley is ook een energieke live performer en toert
sinds 2003 over de hele wereld. Zijn live-optredens
worden gekenmerkt door een galmende mist van minimalisme op elektrische gitaar – tovenarij die de
grenzen van ruimte en tijd uitdaagt.
Stephen O’Malley is a guitarist, producer, composer,
and visual artist who has conceptualized and participated in numerous drone and experimental music
groups for over two decades – SUNN O))), KTL, and
Khanate being among his best-known projects.
Wildly prolific, O’Malley’s oeuvre defines remarkable breadth, complexity and multidisciplinary interests. It includes collaborations with a wide range of
experimental musicians and composers, including
Scott Walker, choreographer Gisèle Vienne, the authors Dennis Cooper and Alan Moore, Alvin Lucier,
Fujiko Nakaya, Jim Jarmusch, experimental music
research centres IRCAM, INA-GRM (Paris), EMS
(Stockholm) and many others. O’Malley is also a
vigorous live performer and has toured around the
world since 2003. His live performances feature a
reverberating fog of electric guitar minimalism – sorcery that challenges boundaries of space and time.

Salvatore Sciarrino
Salvatore Sciarrino (Palermo, °1947) gaat er prat op
vrij geboren te zijn en niet aan een muziekschool te
hebben gestudeerd. Hij begon als autodidact te
componeren toen hij twaalf was en gaf zijn eerste
openbare concert in 1962. Maar Sciarrino beschouwt
alle werken vóór 1966 als deel van zijn leertijd, want
toen begon zijn persoonlijke stijl zich te openbaren.
Zijn muziek is erg bijzonder: ze leidt tot een andere
manier van luisteren, een globaal emotioneel besef,
zowel van de werkelijkheid als van jezelf. En na veertig jaar bevindt de omvangrijke catalogus van Sciarrino’s composities zich nog steeds in een fase van
opvallende creatieve ontwikkeling. Zijn werk werd
uitgegeven door Ricordi van 1969 tot 2004 en wordt
gepubliceerd door Rai Trade sinds 2005. Sciarrino’s
discografie is vrij uitgebreid en telt meer dan 100
CD’s, die vaak in de prijzen zijn gevallen. Behalve de
meeste libretto’s van zijn theateropera’s, schreef Sciarrino een rijke productie van artikelen, essays en
teksten van diverse genres waarvan sommige zijn
geselecteerd en verzameld in Carte da suono, CIDIM
- Novecento, 2001. Van bijzonder belang is zijn interdisciplinaire boek over muzikale vorm: Le figure della
musica, da Beethoven a oggi, Ricordi 1998. Sciarrino
doceerde aan de Muziekacademies van Milaan
(1974-83), Perugia (1983-87) en Firenze (1987-96). Hij
werkte ook als docent van verschillende specialisatiecursussen en masterclasses, waaronder die in Città di Castello van 1979 tot 2000 en de Lectures aan
de Boston University. Momenteel geeft hij les aan de
zomermasterclasses van de Accademia Chigiana in
Siena.
Salvatore Sciarrino (Palermo, °1947) boasts of being
born free and not in a music school. As a self-taught
composer, he started when he was twelve and held
his first public concert in 1962. But Sciarrino considers all the works before 1966 as a developing apprenticeship because that is when his personal style
began to reveal itself. There is something really particular that characterizes this music: it leads to a
different way of listening, a global emotional realization, of reality as well as of one’s self. And after
forty years, the extensive catalogue of Sciarrino’s
compositions is still in a phase of surprising creative
development. He was published by Ricordi from 1969
to 2004 and by Rai Trade since 2005. Sciarrino’s discography is pretty extensive and counts over 100
CDs, which have often been awarded. Apart from
being author of most of his theatre opera’s librettos,
Sciarrino wrote a rich production of articles, essays
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and texts of various genres some of which have been
chosen and collected in Carte da suono, CIDIM –
Novecento, 2001. Particularly important is his interdisciplinary book about musical form: Le figure della
musica, da Beethoven a oggi, Ricordi 1998.
Sciarrino taught at the Music Academies of Milan
(1974-83), Perugia (1983-87) and Florence (1987- 96).
He also worked as a teacher in various specialization
courses and masterclasses among which are those
held in Città di Castello from 1979 to 2000 and the
Lectures at Boston University. He currently teaches in
the summer masterclasses at the Accademia Chigiana
in Siena.

Igor C Silva
Igor C Silva werd geboren in Porto en woont momenteel in Amsterdam. Als componist creëert hij projecten waar uitvoerders, computers en verschillende
‘noisy’ en psychedelische dingen gebeuren op het
podium, om een multisensoriële ervaring te genereren. Silva werkt regelmatig samen met ensembles,
uitvoerders en orkesten, hij krijgt verschillende opdrachten van ensembles en festivals, en geeft opnames van zijn eigen werk uit. Hij werkt ook regelmatig
samen met solisten, ensembles en jazzgroepen, en
wijdt een deel van zijn muzikale en compositorische
praktijk aan improvisatie en interactieve performance met electronics en multimediale hulpmiddelen.
Igor was Resident Young Composer aan het Casa
da Música in 2012. Hij was ook componist in residentie aan de Miso Music Studios in 2015 en in 2018/19
aan Drumming GP. Silva won reeds verschillende
prijzen, waaronder de eerste prijs van de eerste International Electroacoustic and Intermedial Composition Competition eviMus (Duitsland) met het stuk
Numb, de eerste prijs aan het Concurso Internacional de Composição GMCL/Jorge Peixinho (Portugal) met Blood Ink. Igor C Silva is mede-oprichter
van Trash Panda Collective.
Born in Porto and currently living in Amsterdam, Igor
C Silva is a composer devoted to creating projects
where performers, computers and many noisy and
psychedelic things happen on stage, generating a
multi-sensorial experience. Silva regularly works
with ensembles, performers and orchestras, receiving several commissions from ensembles and festivals, and publishing recordings of his music. Silva
also collaborates regularly with soloists, ensembles
and jazz groups, devoting part of his musical and
composing activity to improvisation and interactive
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performances with electronics and multimedia tools.
Igor was the Resident Young Composer at Casa da
Música in 2012. He was also Composer in Residence
at Miso Music Studios in 2015 and in the 2018/19 he
was the resident composer of Drumming GP. Silva won
several prizes, including the 1st Prize at the 1st International Electroacoustic and Intermedial Composition
Competition eviMus (Germany) with the piece Numb,
the 1st Prize at the Concurso Internacional de Composição GMCL/Jorge Peixinho (Portugal) with Blood
Ink, among others. Igor C Silva is a co-founder of
Trash Panda Collective.

Matthew Shlomowitz
Matthew Shlomowitz maakt muziek en performances. Hij groeide op in Adelaide en woont nu in Londen. Hij werkte al samen met ensembles als Calefax,
Ensemble Offspring, EXAUDI, Ives Ensemble, Nieuw
Ensemble, Quatuor Diotima, Ricciotti Ensemble,
Speak Percussion, Wespoke en solisten soloists Claire
Edwardes, Juliet Fraser, Mark Knoop, Håkon Stene,
Manuel Zurria en Stephane Ginsburgh. In 2017 werd
Shlomowitz’ opera Electric Dreams werd geproduceerd door Kunstuniversität Graz in samenwerking
met ORF Musikprotokoll, als winnaar van de Johann
Joseph Fux Opera Compositiion. In 2018, bracht
asamisimasa een CD van Shlomowitz’ werk uit op all
that dust. Shlomowitz ontwikkelde tot dusver drie
projecten: Letter Pieces, open composities waarin
fysieke actie en muziek gecombineerd worden; Popular Contexts, die herkenbare opnames combi
neren met instrumentale muziek; en een reeks lecture-stukken over esthetische vraagstukken. In 2011
maakten Shlomowitz en danseres Shila Anaraki A to
Zzz, een werk van een uur voor Letter Piece Company.
En in 2017 werkten ze samen met Aisha Orazbayeva
aan een ander stuk, Lecture about Sad Music and
Happy Dance. Hij geeft les aan de Universiity of Southampton, en leidt Plus Minus met Mark Knoop en
Vicky Wright. Shlomowitz gaf les op Ensemble Nikels
zlil Meudcan zomercusus in 2017, en gaf les op de
Ensemble Offspring Hatched Academy in 2018. Hij
schreef al verschillende artikels zoals The Automaton
Approach (gepubliceerd in MusikTexte) en Where
Are We Now (gepubliceerd in Tempo).
Matthew Shlomowitz makes music and performance
pieces. Raised in Adelaide, he now lives in London.
He’s worked with groups such as Calefax, Ensemble
Offspring, EXAUDI, Ives Ensemble, Nieuw Ensemble,
Quatuor Diotima, Ricciotti Ensemble, Speak Percus-

sion, Wespoke and soloists Claire Edwardes, Juliet
Fraser, Mark Knoop, Håkon Stene, Manuel Zurria and
Stephane Ginsburgh. In 2017, Shlomowitz’s opera
Electric Dreams was produced by Kunstuniversität
Graz in cooperation with ORF Musikprotokoll, as
winner of the Johann Joseph Fux Opera Composition. In 2018, asamisimasa released a CD of his work
on the all that dust label. Shlomowitz has developed
three projects: Letter Pieces, open score pieces combining physical action and music; Popular Contexts,
which combine recognisable recordings with instrumental music; and a series of lecture-pieces addressing aesthetic issues. In 2011, dancer Shila Anaraki and
Shlomowitz made A to Zzz, an hour-long work for the
Letter Piece Company. And in 2017 they collaborated
with Aisha Orazbayeva on another hour-long work,
Lecture About Sad Music and Happy Dance. He
teaches at University of Southampton, and co-directs Plus Minus with Mark Knoop and Vicky Wright.
He taught on Ensemble Nikel’s 2017 Tzlil Meudcan
Summer Course, and taught on the 2018 Ensemble
Offspring Hatched Academy. He has written articles, such as The Automaton Approach (published in
MusikTexte) and Where Are We Now? (published in
Tempo).

Nicoline Soeter
“Het schrijven voor zangers heeft mijn werk persoonlijker gemaakt. De intimiteit van een stem en de identificatie met een zanger voor wie het lichaam zelf het
instrument is, heeft me daartoe bewogen. Enerzijds
zie ik klanktexturen en geluidsimpulsen als een objectieve taal die schoonheid in zichzelf draagt en
niets anders hoeft te representeren. Anderzijds heeft
juist muziek voor mij de kracht om in frictie of resonantie, in de onderhuidse energie of onverwachte
openingen, op een heel directe manier gevoelens te
communiceren.” Het afgelopen jaar componeerde Nicoline Soeter nieuwe werken voor sopraan Juliet Fraser & Explore Ensemble en mezzosopraan Barbara Kozelj. In Ensemble VONK, met sopraan Rianne
Wilbers, werkt ze als componiste en artistiek leider
direct samen met de musici of als co-creator in een
productie met andere componisten en theatermakers. Nicoline Soeter won de prijs Kunst en Filosofie
van bkkc, Tilburg University en Avans Hogescholen in
2013. Haar werk werd uitgevoerd op o.a. November
Music, Transit Festival, Gaudeamus, Grachtenfestival en Huddersfield Contemporary Music Festival.
Cultureel persbureau: “Nicoline Soeter schrijft muziek van een dromerige klankschoonheid. Haar zang

lijnen hebben een ruimtelijke puurheid die bij wijlen
de zwierige muziek van een Hildegard von Bingen
oproept.” NRC: “Soeter is op haar best in klankvelden van de gruizige soort. Denk: ruisende elektronica en aangeschraapte remschijven als achtergrond
voor de aanzwellende gitaar van Pete Harden en de
scheurende sax van Tom Sanderman. Als kiezel- en
zandgrond een klank zouden hebben, dan deze.”
“Writing for singers has made my work more personal. The intimacy of a voice and the identification with
a singer whose body itself is their instrument spurred
me to do this. On the one hand I see sound textures
and sound impulses as an objective language that
carries beauty in itself and doesn’t need to represent
something else. On the other hand, it’s music in particular that for me has the power to communicate
feelings in friction or resonance, in the subcutaneous
energy or unexpected openings, in a very direct
way.” In the past year Nicoline Soeter has composed
new works for soprano Juliet Fraser & Explore Ensemble and for mezzo-soprano Barbara Kozelj. In Ensemble VONK, with soprano Rianne Wilbers, as composer
and artistic director she works directly with the musicians, or as co-creator in a production with other
composers and theatre makers.
She won the Art and Philosophy Prize awarded jointly by the BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en
Cultuur), Tilburg University and Avans Hogescholen
in 2013. Her work has been performed at numerous
festivals including November Music, Gaudeamus,
Grachtenfestival, and Huddersfield Contemporary
Music Festival. The Netherlands’ Cultureel persbureau wrote: “Nicoline Soeter writes music of a
dreamy sonic beauty. Her vocal lines have a spatial
purity that at times evoke the elegant music of a
Hildegard von Bingen.” NRC newspaper: “Soeter is
at her best in the gritty sound worlds. Think humming electronics and squealing brake discs as the
background for Pete Harden’s swelling guitar and
Tom Sanderman’s searing sax. If gravel and sand
could make sound, this would be it.”

Simon Steen-Andersen
Simon Steen-Andersen (°1976) is een componist, performer en installatiekunstenaar uit Berlijn, die werkt
rond instrumentale muziek, ‘electronics’, video en
performance binnen diverse kaders. Zijn werken uit
het laatste decennium focussen op de integratie van
concrete elementen in de muziek en op het benadrukken van de fysieke en choreografische aspecten
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van de muzikale uitvoering. Vaak bevatten ze versterkte akoestische instrumenten in combinatie met
‘sampler’, video en eenvoudige alledaagse objecten
of zelfgemaakte constructies. Als componist viel Simon Steen-Andersen reeds meermaals in de prijzen
– in 2017 won hij de Mauricio Kagel Music Prize en de
Siemens Composer’s Prize, in 2014 de Nordic Council Music Prize en de SWR Orchestra Prize, in 2013 de
Carl Nielsen Prize en de Kunstpreis Musik van de
Akademie der Kunste in Berlijn, de International Rostrum of Composers, DAAD Berliner Kunstlerprogramm Residency in 2010 en de Kranichsteiner Music Award in 2008. Simon Steen-Andersen studeerde
compositie bij Karl Aage Rasmussen, Mathias Spahlinger, Gabriel Valverde en Bent Sorensen in Aarhus,
Freiburg, Buenos Aires en Kopenhagen van 1998 tot
2006. Sinds 2008 is hij zelf lector compositie aan de
Koninklijke Muziekacademie in Aarhus, Denemarken.
In 2013-2014 was hij gastprofessor aan de Noorse
Muziekacademie in Oslo en in 2014-2016 gaf hij les
op de Darmstadt Ferienkurse. Hij was gastprofessor
aan de Universität der Künste in Berlijn, en is sinds
2018 werkzaam als vaste professor compositie aan
de University of the Arts in Bern.
Simon Steen-Andersen (°1976) is a Berlin-based composer, performer and installation artist, working in
the field between instrumental music, electronics,
video and performance within a wide range of settings. His works from the last decade concentrate on
integrating concrete elements in the music and emphasizing the physical and choreographic aspects
of instrumental performance. They often include
amplified acoustic instruments combined with sampler, video, simple everyday objects or homemade
constructions. Simon Steen-Andersen received numerous prizes and grants – latest the Mauricio Kagel
Music Prize and the Siemens Composer’s Prize 2017,
Nordic Council Music Prize and the SWR Orchestra
Prize 2014, the Carl Nielsen Prize (DK) and the Kunstpreis Musik from Akademie der Kunste in Berlin
2013, the International Rostrum of Composers, the
DAAD Berliner Kunstlerprogramm Residency 2010
and the Kranichsteiner Music Award 2008. Simon
Steen-Andersen studied composition with Karl Aage
Rasmussen, Mathias Spahlinger, Gabriel Valverde
and Bent Sorensen in Aarhus, Freiburg, Buenos Aires
and Copenhagen 1998-2006. Since 2008 he has
been a lecturer of composition at the Royal Academy of Music in Aarhus, Denmark. In 2013-2014 he was
visiting professor at the Norwegian Academy of Music in Oslo and in 2014-16 he was lecturer at the
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Darmstadt Sommer Courses, in 2017 he was a guest
professor at University of the Arts in Berlin, and as of
2018 he is a professor of composition at the University of the Arts in Bern.

Karel Stulens
Karel Stulens (°1997) is een Antwerpse componist van
hedendaagse kunst en muziek. Zijn oeuvre omvat
werk voor orkest en kamerensembles, voornamelijk
met performatieve en multimediale componenten,
maar ook video’s en conceptuele muziek. Onderzoek
en vragen omtrent stereotypen, traditionalisme en
institutionele mechanismen vormen de voornaamste
fundamenten voor het schrijven van nieuwe composities. Stulens ziet het componeren als “(her)werken
met componenten”. Hierdoor staat zijn werk vaak in
contact met het wereldwijde archief, fenomenen uit
onze hedendaagse maatschappij, maar ook met
‘gevonden materiaal’ (meestal afkomstig van het internet).
Karel Stulens (°1997) is an Antwerp-based composer
of new arts and music. His works range from orchestral and chamber works, mainly with performative
and multi-media components, to interactive video’s
and conceptual music. Research and questions regarding stereotypes, traditionalism and institutional
mechanisms are the main foundations for creating
new work. Stulens sees the concept of composing as
“(re)working with components”. By this, his work is
often communicative with the global archive, phenomena from our contemporary society as well as
found footage (mainly from the internet).

Dan Tramte
Dan Tramte (°1985) maakt gebruik van video, gaming en webtechnologieën om creatieve muzikale
artefacten te bouwen voor live performance en online consumptie. Zijn werk is geïnspireerd op de dagelijkse ervaring van het consumeren van korte
‘looping’ video’s op mobiele sociale media (vine, instagram, snapchat, tiktok, etc). Als oprichter van
Score Follower (YouTube kanalen, Score Follower &
Incipitsify), is Tramte ook verantwoordelijk voor een
van de door levende componisten meest gebruikte
bronnen van muziek (score & audio) op het net.
Tramte doceert momenteel Muziektechnologie aan
SUNY Geneseo, Video Game Music & Anime aan het
Rochester Institute of Technology, en heeft eerder
cursussen gegeven aan Virginia Tech en Harvard

University. Hij behaalde zijn doctoraat in computermuziekmedia aan de Universiteit van Noord-Texas.
Dan Tramte (°1985) uses video, gaming, and web
technologies to build creative musical artifacts for
live performance and web-consumption. His work is
ultimately inspired by the daily experiences of consuming short-duration looping videos on mobile social media (vine, instagram, snapchat, tiktok, etc).
Founder of Score Follower (YouTube channels, Score
Follower & Incipitsify), Tramte is also responsible
for one of the most widely used resources of music (score & audio) by living composers on the net.
Tramte currently teaches Music technology at SUNY
Geneseo, Video Game Music & Anime at Rochester
Institute of Technology, and has previously taught
courses at Virginia Tech and Harvard University. He
earned his PhD in computer music media from the
University of North Texas.

Jasper Vanpaemel
Jasper Vanpaemel (°1986) studeerde piano,
compositie en sonologie bij Jan Michiels, Peter
Swinnen, Franklin Gyselinck, Kees Tazelaar & Richard
Barrett aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel en het Koninklijk Conservatorium van Den
Haag. Jaspers composities variëren van solo- tot en
semblemuziek, van traditionele instrumentaties tot
interdisciplinaire multimediaprojecten. Hij is regel
matig te gast op het Transit festival te Leuven en
andere hedendaagse muziekfestivals. Zijn muziek
werd reeds uitgevoerd door SPECTRA, Nadar
Ensemble, Frascati Symphonic en vele andere muzi
kanten. Mono, voor piano solo, werd bekroond met
de Stephan Dejonghestichting compositieprijs en
werd geselecteerd voor de ISCM World Music Days
2015 in Ljubljana, Slovenië. Ook andere projecten
vielen reeds in de prijzen. Als muzikale duizendpoot
treedt Jasper op in verschillende formaties en schuwt
hij de convergentie met andere kunststromen niet. In
het elektronicaproject Jasper & Jasper zoekt hij
samen met Jasper Braet naar nieuwe vormen van
esthetiek en performance. Hij is tevens de bezieler en
programmator van het experimentele muziekfestival
Art of Sound in Leuven, waar jong en oud jaarlijks het
podium kunnen delen in hun zoektocht naar muzikale
of interdisciplinaire avonturen. Zijn vernieuwende
attitude heeft ook zijn weerslag op zijn pedagogische
activiteiten. Jasper wordt regelmatig uitgenodigd
om presentaties en workshops te geven rond nieuwe
muziek in het DKO. Daarnaast ontwikkelde hij enkele

softwareapplicaties die klassieke leerproblemen op
een nieuwe manier benaderen. Sinds 2012 leidt hij de
klas Experimentele Muziek aan de muziekacademie
De Vonk Oud-Heverlee en sinds 2014 de klas Creatief
Atelier aan het SLAC (Leuven).
Jasper Vanpaemel (°1986) studied piano, composition and sonology with Jan Michiels, Peter Swinnen,
Franklin Gyselinck, Kees Tazelaar & Richard Barrett
at the Royal Conservatory of Brussels and the Royal
Conservatory in The Hague. Jasper’s compositions
vary from solo to ensemble pieces, and from traditional instrumentation to interdisciplinary multimedia projects. He is a regular guest at the Transit festival in Leuven and other contemporary music
festivals. His music has been performed by SPECTRA, Nadar Ensemble, Frascati Symphonic and
many other musicians and ensembles. Mono, for piano solo, was awarded the Stephan Dejonghe Foundation’s composition prize and was selected for the
ISCM World Music Days 2015 in Ljubljana, Slovenia.
Other projects of his have also received numerous
awards. Like a musical Jack-of-all-trades, Jasper
performs in a variety of formations and is not afraid
of convergence with other forms of art. In the electronic project Jasper & Jasper he and Jasper Braet
search for new forms of aesthetics and performance.
He is also the inspiration for and programmer of the
experimental music festival Art of Sound in Leuven,
where young and old can share the stage every year
in their search for musical or interdisciplinary adventures. This innovative attitude is also reflected in
his pedagogic work. Jasper is regularly invited to
give presentations and workshops about new music
in part-time arts education programmes (DKO). He
also developed several software applications that
approach classical learning problems in a new way.
Since 2012 he has led the programme in Experimental Music at the De Vonk music academy in Oud-Heverlee and since 2014, the Creatief Atelier at the SLAC
(Leuven) as well.

Philip Venables
Philip Venables werd door Alex Ross in The New Yorker
omschreven als een “componist met een wild dramatische instinct” en “een boeiende originele muzikale
persoonlijkheid” en door The Guardian als “een
van de beste componisten van het moment”. Zijn
œuvre omvat opera, muziektheater, multimediale
concertwerken, kamermuziek en zang, een eclectische waaier van stijlen en invloeden, en thema’s die
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vaak betrekking hebben op sociale politiek, geweld,
gender en verhalen. Philip werkt veel samen voor
multimediaal werk, waaronder met kunstenaar
Douglas Gordon aan Bound to Hurt, met drag/performance kunstenaar David Hoyle aan Illusions, The
Gender Agenda en geluidsinstallatie Canal Street
en met violist Pekka Kuusisto aan Venables plays
Bartók. Zijn debuutalbum Below the Belt kwam in
2018 uit op NMC: “Niet te missen... muziek van forensische helderheid en viscerale kracht – maar ook
grote tederheid en generositeit” (BBC Music Magazine). Philip was een MacDowell Fellow samen met
regisseur Ted Huffman in 2017 en in de Opera Creation Workshop van het Aix-en-Provence Festival in
2019. Hij studeerde aan de Universiteit van Cambridge en vervolgens bij Philip Cashian en David Sawer aan de Royal Academy of Music, die hem in 2016
verkoos tot Associate (ARAM) voor zijn bijdrage aan
compositie. Philip voltooide zijn doctoraat in 2016
terwijl hij Doctoral Composer in Residence was aan
de Guildhall School of Music & Drama en het Royal
Opera House bij Julian Philips en James Weeks. Zijn
werk wordt exclusief uitgegeven door Ricordi.
Philip Venables has been described as a “composer
of ferocious dramatic instincts” and “an arrestingly
original musical personality” by Alex Ross in The New
Yorker and as “one of the finest composers around”
by the Guardian. His output covers opera, music
theatre, multimedia concert works, chamber music
and song, an eclectic range of styles and influences,
and themes often concerning social politics, violence,
gender and storytelling. Philip collaborates extensively in cross-media work, including with artist
Douglas Gordon on Bound to Hurt, with drag/performance artist David Hoyle on Illusions, The Gender
Agenda and sound installation Canal Street and
with violinist Pekka Kuusisto on Venables plays
Bartók. His debut album Below the Belt was released
on NMC in 2018: “unmissable... music of forensic
clarity and visceral force – but also great tenderness and generosity” (BBC Music Magazine). Philip
was a MacDowell Fellow with director Ted Huffman
in 2017 and in the Opera Creation Workshop at Aixen-Provence Festival in 2019. He studied at Cambridge University and then with Philip Cashian and
David Sawer at the Royal Academy of Music, which
elected him Associate (ARAM) in 2016 for his contribution to composition. Philip completed his doctorate in
2016 while Doctoral Composer in Residence at the
Guildhall School of Music & Drama and the Royal

Opera House with Julian Philips and James Weeks.
His work is published exclusively by Ricordi.

Lois V Vierk
Lois V Vierk, uiti Lansing, Illinois, in de randstad van
Chicago, werd geboren in 1951. Ze studeerde compositie aan het California Institute of the Arts bij Mel
Powell, Leonard Stein en Morton Subotnick. Daarna
bestudeerde ze tien jaar lang Gagaku (Japanse hofmuziek) bijj Mr. Suenobu Togi in Los Angeles, en twee
jaar in Tokyo bij Mr. Sukeyasu Shiba, de eerste ryuteki
fluitist van het Gagaku orkest van de keizer. Ms. Vierk
heeft het merendeel van haar carrière doorgebracht
in New York City. Haar muziek geniet een impressionante internationale reputatie. Recent werd haar
werk gepresenteerd in Composer’s Portrait concerten
op de Duitse Radio in Keulen, en door andere Duitse
en Zwitserse ensembles. Ze schreef al in opdracht
Silversword voor het Linoln Center Festival, waar het
werd uitgevoerd doorhet Riegakkusha Ensemble uit
Tokyo, River Beneath the River, en ze schreef al in
opdracht van het Barbican Center, Londen, en voor
Kronos Quartet, dat het stuk al meermaals gespeeld
heeft.
Lois V Vierk, from Lansing Illinois, in suburban
Chicago, was born in 1951. She studied composition
at California Institute of the Arts with Mel Powell,
Leonard Stein, and Morton Subotnick. For ten years
she studied Gagaku (Japanese Court Music) with
Mr. Suenobu Togi in Los Angeles, and for two years
she studied in Tokyo with Mr. Sukeyasu Shiba, the
lead ryuteki flutist of the emperor’s Gagaku
Orchestra. Ms. Vierk has spent most of her career in
New York City. Her music has achieved an impressive
international reputation. Recently it was presented
in “composer’s portrait” concerts at German Radio,
Cologne and by other German and Swiss ensembles.
Commissions include Silversword for the Lincoln
Center Festival, where it was performed by the Reiga
kusha Ensemble of Tokyo, River Beneath the River,
commissioned by the Barbican Center, London, for
the Kronos Quartet, which has played it many times.

KU Leuven Research & Development (LRD)
is your partner in research and high-tech
business development.
LRD was established in 1972 as one of the first technology transfer
offices in Europe. Ever since, LRD has been building bridges between
science and industry. By launching innovative technologies in society
and the commercial market, LRD advances the impact of research
results on people’s lives across the globe.

lrd.kuleuven.be
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EXTRA
Programmaboek / Programme book
Gratis / Free
Online programmateksten / Online programme text
Het programmaboek gaat online tijdens het Transit-weekend. /
The programme book will go online during the Transit weekend.
Te laat komen / Latecomers
Laatkomers worden niet meer toegelaten tot het concert. /
Latecomers will not be admitted to the concert.

CATERING STUKcafé
Vr / Fri
11–2u / 11.00a.m.–02.00a.m.
Za / Sat
11–2u / 11.00a.m.–02.00a.m.
Zo / Sun
13.30–2u / 1.30p.m.–02.00a.m.

DON’T MISS !
Festival 20·21
De klassiekers van de toekomst /
The classics of the future
26.10.2021 20:30
Grote Aula Maria Theresia
Alban Berg Ensemble Wien
Wals en waanzin
Mahler, Schönberg, Strauss

28.10.2021 20:30
Sint-Geertruikerk
Liebrecht Vanbeckevoort & Severin Von Eckardstein
Amen. Amen.
Honegger, Messiaen
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