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Heel wat concerten van onze editie 2022 zijn geïnspireerd op de verwevenheid
van heden en verleden. Soms gaat het gewoon over hoe nieuwe muziek
voortvloeit uit haar directe omgeving. In Impressions beleef je bijvoorbeeld hoe
het impressionisme zachtjes aan ontkiemt vanuit de late romantiek. Nog vaker
komt nieuwe muziek in een fris daglicht te staan door haar te verbinden met
een ver verleden. Zo weergalmen de middeleeuwen en de Vlaamse Polyfonie in
Arvo Pärts Stabat Mater (Bij het kruis), vormen Byzantijnse gezangen de rode
draad doorheen een nachtelijke wandeling door de 20e eeuw (Hymnen van de
nacht) en laat Johann Sebastian Bach zijn contrapuntische sporen na in het
ingenieuze programma waarmee Zefiro Torna deze editie opent (BACHC®AB).
Heel bijzonder wordt de confrontatie van Joseph Haydns interpretatie van
Christus’ Zeven Woorden met die van Sofia Goebajdoelina: hetzelfde gegeven
belicht vanuit twee totaal verschillende klankwerelden (Kruisdood).

Tussen al die verweven verledens maken we op 3-6-9 oktober plaats voor een
week vol Hongaarse kamermuziek. György Ligeti is een van de gidsen door een
tweede nachtprogramma (Zoals de nacht), György Kurtág tekent een beklijvend
parcours uit langs achtergelaten Kafka-fragmenten (Verloren woorden) en als
klap op de vuurpijl ontrafelt Béla Bartók op de themadag zijn eigen leven in zes
strijkkwartetten.
In binnen- en buitenland bereiden momenteel meer dan 70 musici zich voor om
het beste van zichzelf te geven op onze festivaleditie 2022: oud repertoire wordt
opgerakeld en geherinterpreteerd, nieuwe stukken worden ingestudeerd, volg
ordes uitgeprobeerd, concepten verfijnd, ZKF’s (Zeer Korte Films) gemonteerd,
enzovoort. Bij dat alles staat altijd hetzelfde doel voor ogen: het delen van de
grandioze muziek van de 20e en 21e eeuw met een steeds groter en enthousiaster
wordend liefhebberspubliek.

Pieter Bergé

festival2021.be
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Maandag / Monday
Many of the concerts in this year’s festival were inspired by the way the past
and present intertwine. Sometimes it’s just a matter of how new music emerges
from its immediate surroundings. In Impressions, for example, you’ll experience
the gradual germination of impressionism, starting in the late romantic.
Connecting new music with a distant past enhances our experience of it. You’ll
hear echoes of the Middle Ages and Flemish Renaissance polyphony in Arvo
Pärt’s Stabat Mater (At the foot of the cross), Byzantine hymns binding the elements
of a nocturnal walk through the 20th century (Hymns of the night) and the
contrapuntal traces of Johann Sebastian Bach in the ingenious programme by
Zefiro Torna that opens this edition (BACHC®AB). One very special encounter
will be between Joseph Haydn’s and Sofia Gubaidulina’s interpretation of Jesus’s
‘Seven Last Words’: the same event depicted from two totally different musical
perspectives (Crucifixion).

In between all these interwoven pasts, we’re making room for a week full of
Hungarian chamber music on 3, 6 and 9 October. György Ligeti will be our guide
through a second evening programme (Like the night), György Kurtág will take
us along a haunting route that passes some abandoned fragments of Kafka (Lost
words) and as icing on the cake, we’ll devote an entire day to Béla Bartók,
unravelling his life through his six string quartets.
In Flanders and beyond, more than 70 musicians are getting ready to give their
best during our upcoming festival: dusting off and reinterpreting old repertoire,
trying out new pieces and programme orders, refining concepts, editing the
VSFs (Very Short Films), etc. It all serves the same goal: sharing the great music
of the 20th and 21st centuries with an audience that is growing both in numbers
and enthusiasm.

Pieter Bergé
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26.09.2022

20:30

OPENINGSCONCERT ACADEMIEJAAR 2022-2023
OPENING CONCERT OF THE ACADEMIC YEAR KU LEUVEN
SPONSOR:
PEETERS DRUKKERIJ/UITGEVERIJ/BOEKHANDEL

AULA PIETER DE SOMER
TICKETS € 30
INTRO PIETER BERGÉ - 19:45

Anoniem, Johann Sebastian Bach, Louis Andriessen, Thierry Pécou,
George Crumb, Baude Cordier, Heinz Holliger
Zefiro Torna & Ensemble Variances & Annelies Van Gramberen sopraan / soprano
Anne-Mie Van Kerckhoven video - Jurgen De bruyn concept - Katelijne Schiltz research

BACHC®AB

BACHC®AB staat voor ( Johann Sebastian) ‘Bach’
en ‘crab’, een compositietechniek waarbij muziek
zo geschreven is dat je ze net zo goed van achter
naar voren kan spelen. Bach, een krak ter zake, vormt het vertrekpunt van dit
concert, maar Zefiro Torna en Ensemble Variances keken veel breder: ze plozen zes eeuwen muziekgeschiedenis uit, kwamen terug met een rijkelijk gevulde ‘krabbenmand’ en stelden er een verrassend gevarieerd programma
mee samen. Anne-Mie Van Kerckhoven brengt het muzikale krabbenspel
ook visueel tot leven.

Zefiro Torna en Ensemble Variances zorgen voor een goedgevuld podium, met een heerlijke mix van
prachtige barokinstrumenten en eigentijdse percussie. Oud en nieuw verdwijnen in elkaar in een
meeslepende klankenreis. Zefiro Torna, vooral bekend in oude-muziekmiddens, verbluft met zijn
verfrissende aanpak van nieuwere muziek. Een ideale partner daarbij is Ensemble Variances. Hun
devies? “Handel waar je bent, maar denk mee met de wereld”. Soliste bij dit alles is de veelzijdige
Leuvense sopraan Annelies Van Gramberen, die zingen vooral beleeft als “een manier van ademen”.

BACHC®AB represents both ( Johann Sebastian) ‘Bach’ and ‘crab’. The crab is a reference to the ‘crab canon’, a compositional technique in which music is written in such a
way that it can be played both forwards and backwards. Although the cornerstone of the
concert is Bach, who excelled at this technique, Zefiro Torna and Ensemble Variances take
a wider view: they’ve fished through six centuries of music history, coming back with a full
‘crab cage’, and put together an amazingly varied programme. The musical crab walk will be
given visual form by the Flemish artist Anne-Mie Van Kerckhoven.

EN

Zefiro Torna and Ensemble Variances will fill the stage with a wonderful mix of gorgeous baroque
instruments and contemporary percussion. Old and new will melt into each other in a sonic journey
that will carry you away. Zefiro Torna, known mainly for its early music performances, will astonish
you with its refreshing approach to newer music, with Ensemble Variances as the ideal partner for
them. Their motto? ‘Think globally, act locally’. The soloist is the versatile Leuven soprano Annelies
Van Gramberen, who experiences singing above all as ‘a way to breathe’.
5

Donderdag / Thursday

29.09.2022

20:30

SINT-GEERTRUIKERK
TICKETS € 25
INTRO DAVID BURN - 19:45

Arvo Pärt, Anoniem, Gregoriaans, Perotinus, Guillaume de Machaut,
Johannes Ockeghem, Josquin des Prez, Martin Smolka
Cappella Mariana & Goeyvaerts String Trio

BIJ HET KRUIS

Bij het kruis gaat over de pijn van moeder
Maria bij de dood van haar zoon. Arvo Pärt
ondernam in zijn Stabat Mater een ontroerende poging om die pijn in de ogen te kijken en weer te geven in een lang en
subtiel schakerend klankenspel. Langzaam bouwt het programma op naar dit
ingetogen werk. Heerlijk om horen is hoe de louterende, trage jammerklachten van de Vlaamse polyfonisten en de middeleeuwse dreuntonen herrijzen
in de muziek van de Estse asceet. Oude schoonheid vergaat blijkbaar nooit.

Het vocaal ensemble Cappella Mariana uit Praag was eerder al te gast op Passie van de Stemmen in
Leuven. De groep is wereldklasse voor de uitvoering van muziek uit de 15e en 16e eeuw. In dit nieuwe
concertprogramma verbindt het dit vertrouwde repertoire met recente en zelfs gloednieuwe religieuze
muziek uit Oost-Europa. Voor de werken van Pärt en Smolka slaat Cappella Mariana de handen in
elkaar met het Goeyvaerts String Trio, dat van klankzuiverheid zijn handelsmerk gemaakt heeft.

AT THE FOOT OF THE CROSS is about the Virgin Mary’s pain and suffering on
witnessing the death of her son. Arvo Pärt’s Stabat Mater is his heart-rending endeavour
to look her pain right in the eye and express it in a long and subtly shifting play of sound.
As the programme slowly builds up to this understated work, it is wonderful to hear the
refined, slow laments from Franco-Flemish polyphony and medieval drones re-emerging in
the Estonian ascetic’s music. Apparently, old beauty never dies.

EN

The Prague-based vocal ensemble Cappella Mariana previously performed in Leuven at the
‘Passie van de Stemmen’ (Voices of Passion) festival. The group is renowned world-wide for their
performances of music of the 15th and 16th centuries. This new concert programme links this familiar
repertoire with more recent and even brand-new sacred music from eastern Europe. For the pieces by
Pärt and Smolka, Cappella Mariana will join forces with the Goeyvaerts String Trio, who have made
purity of sound and intonation their trademark.
6
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Maandag / Monday

03.10.2022

Donderdag / Thursday

20:30

06.10.2022

GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
TICKETS € 20
INTRO KLAAS COULEMBIER - 19:45

Salvatore Sciarrino: Ai limiti della notte
Henri Dutilleux: Ainsi la nuit
Béla Bartók: Strijkkwartet nr. 5 (deel 2) / String Quartet no. 5 (second movement)
György Ligeti: Métamorphoses nocturnes

30CC/SCHOUWBURG
TICKETS € 25
INTRO PIETER BERGÉ - 19:45

György Kurtág: Kafka-Fragmente

Quatuor Van Kuijk

Wibert Aerts viool / violin & Katrien Baerts sopraan / soprano
Lise Bruyneel video & Pieter Bergé concept

ZOALS
DE NACHT

VERLOREN
WOORDEN

Nacht en duisternis: het zijn twee sferen waarin
muziek ons vaak diep kan raken. Geen wonder
dus dat heel wat componisten zich door deze
thema’s lieten inspireren. Ongeacht of de nacht
nu Frans (Henri Dutilleux), Italiaans (Salvatore
Sciarrino) of Hongaars (Béla Bartók, György Ligeti) is, schoorvoetend tast
dit concert de oneindige gradaties van schemering en stilte af. Onze oren
kunnen er alleen maar scherper van worden.

Het jonge Franse Quatuor Van Kuijk speelde de voorbije jaren een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar.
Daardoor staan deze rijzende sterren intussen al aardig te schitteren aan het kwartettenfirmament.
Ongeacht of het ensemble nu klassieke, romantische of 20e-eeuwse muziek speelt, steeds weer oogst
het lof voor zijn energieke aanpak en zin voor risico.

20:30

De Hongaarse componist György Kurtág is een
man van weinig noten, maar ook een meester
van de ingehouden spanning. Kafka-Fragmente
is in beide opzichten een van zijn meest onwaarschijnlijke creaties: karig langs alle kanten, ook qua tekst, maar zó suggestief
in zijn bijna pijnlijke fragiliteit. Heel het werk lang gaapt er een onzichtbare
afgrond achter de muziek en de woorden. Die afgrond vormt ook het vertrekpunt van Lise Bruyneels scènische concept: naast Kafka’s ontwortelde woorden
eisen ook diens schriele tekeningen daarin een opmerkelijke plek op.
Kurtágs muziek vergt veel van muzikanten: een ongedwongen technische perfectie, een grote dosis
subtiliteit, en het vermogen om tegelijk breek- en onwrikbaar te zijn. Sopraan Katrien Baerts en
violist Wibert Aerts beantwoorden perfect aan al deze criteria en vormen dan ook een (onuitgegeven)
droomkoppel voor deze parel uit de 20e-eeuwse kamermuziek.

LIKE THE NIGHT. Night and darkness inspire music that can often touch us deeply.
So it’s no wonder that so many composers have taken inspiration from these themes. Whether
the night in question is in France (Henri Dutilleux), Italy (Salvatore Sciarrino) or Hungary
(Béla Bartók, György Ligeti), this concert meticulously explores the infinite gradations of
twilight and silence. Our ears can only get keener from hearing it.

LOST WORDS. The Hungarian composer György Kurtág is a man of few notes, as well
as a master of restrained tension. Kafka-Fragmente is one of his most incredible compositions
in both respects: spare in every way, even the text, but ever so expressive in its almost-painful
fragility. There is an invisible abyss gaping behind the music and words throughout the entire
work. This abyss is also the basis of Lise Bruyneel’s setting, in which Kafka’s sparely executed
drawings play a remarkable part alongside his detached words.

France’s youthful Quatuor Van Kuijk has amassed an impressive list of awards in the last few years,
going from rising stars to blazing brightly in the quartet firmament. Whether they’re playing classical,
romantic or 20th-century music, they are invariably acclaimed for their energetic approach and willing
ness to take risks.

Kurtág’s music demands a lot from musicians: casually flawless technique, a generous dose of subtlety,
and the ability to be fragile and firm at the same time. Soprano Katrien Baerts and violinist Wibert Aerts
fit all these criteria perfectly. They’re a dream team, performing this gem from the 20th-century chamber
repertoire for their first time.

EN
EN
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BARTÓK
EEN LEVEN IN ZES
STRIJKKWARTETTEN

HEMADAG

COPRODUCTIE / CO-PRODUCTION 30CC/SCHOUWBURG

10

Het Meccore- en het Bennewitz Quartet bundelen de krachten om de zes strijkkwartetten
chronologisch uit te voeren. Het Meccore String Quartet uit Polen ontroerde een paar jaar
geleden in Leuven met strijkkwartetten van Debussy en Szymanowski. De subtiele zuiverheid
van hun samenspel was adembenemend. Het Tsjechische Bennewitz Quartet komt voor het
eerst naar Leuven. De voorbije jaren legde het zich vol passie en ‘power’ toe op muziek uit
eigen land, maar nu gaat het ook de gensters uit Bartóks kwartetten slaan.

Zondag / Sunday

09.10.2022

Tussen 1909 en 1939 schreef de Hongaarse componist Béla Bartók zes
fenomenale strijkkwartetten. Daarin legde hij niet alleen flarden van
zijn eigen ziel bloot, hij markeerde ook de plaats van Hongarije in de
Europese (muziek)geschiedenis. De themadag presenteert deze zes onvervalste meesterwerken, gespreid over twee concerten. Samen met
Bartók word je achtereenvolgens meegezogen door de laatste echo’s
van de romantiek, de frisse verleidingen van het folklorisme en het
wakkere verlangen naar een eigenzinnig modernisme. ZKF’s (Zeer
Korte Films) bij elk strijkkwartet geven extra duiding en brengen je
met documentaire beelden in de eigentijdse context. Zo is deze integrale uitvoering tegelijkertijd een kleine biografie van Bartók, zijn land
en zijn tijd.

11:00 & 14:30
A LIFE IN SIX STRING QUARTETS. Between 1909 and 1939, the Hungarian
composer Béla Bartók wrote six phenomenal string quartets. He not only bared
parts of his own soul in them, but also put Hungary on the map in terms of European
music history and history in general. This day, entirely devoted to him, will present
these six absolute masterpieces, divided over two concerts. You’ll travel through
time with Bartók, starting with the final echoes of the romantic era, the lively
enticements of folklorism and the awakened desire for his own engagement in
modernism. The VSFs (Very Short Film introductions) preceding each string quartet
give it extra depth and give you some contemporary context through documentary
images. The performance of these complete quartets is like a mini-biography of
Bartók, his country and his time.

EN

30CC/SCHOUWBURG
TICKETS: RANG 1 € 25 - RANG 2 € 23 (PER CONCERT)
ELK STRIJKKWARTET WORDT INGELEID DOOR EEN ZKF (ZEER KORTE FILM) /
EVERY STRING QUARTET WILL BE PRECEDED BY A VSF (VERY SHORT FILM)

Concert 1 11:00 Béla Bartók: Strijkkwartetten / String Quartets 1, 2, 3
Concert 2 14:30 Béla Bartók: Strijkkwartetten / String Quartets 4, 5, 6
Bennewitz Quartet & Meccore String Quartet

The Meccore and Bennewitz Quartets will join forces to perform all six string quartets in
chronological order. Poland’s Meccore String Quartet gave a moving performance of Debussy
and Szymanowski quartets a few years ago in Leuven. The subtle purity of their ensemble
playing was breathtaking. By contrast, Czechia’s Bennewitz Quartet is in Leuven for the first
time. In recent years the group has devoted their considerable passion and power to music
from their native land, but now they’re going to shine with Bartók’s quartets as well.

11

ZKF
VSF

ZEER KORTE FILMS
Lise Bruyneel videokunstenares / video artist
Pieter Bergé concept

‘ZKF’s’ zijn filmische impressies van enkele minuten. Vertrekkend
van historische beelden geven ze een indringend sfeerbeeld van
de ontstaanscontext van Bartóks strijkkwartetten. Ze brengen de
muziek thuis en zuigen de hedendaagse luisteraar ongegeneerd het
verleden in. De ZKF’s maken deel uit van de totaalervaring van het
concert en gaan telkens vooraf aan het gespeelde werk in kwestie.
EN
VERY SHORT FILMS. VSFs are cinematic impressions of several minutes.
Departing from historical images, they give a penetrating impression of the
context that produced Bartók’s string quartets. They bring the music home and
swallow the contemporary listener unashamedly back in time. The VSFs are
part of the total concert experience and always precede the work in question.

HEMADAG

DAGEVENEMENT
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DAVIDSFONDS ACADEMIE
09.10.2022

9:30 – 16:00

30CC/SCHOUWBURG
INSCHRIJVINGEN EN EXTRA INFO VIA DAVIDSFONDS.BE

BARTÓK
EEN LEVEN IN ZES STRIJKKWARTETTEN
9:30
11:00
14:30

Inleiding met koffie - Pieter Bergé
Concert 1: Strijkkwartetten 1, 2, 3
Concert 2: Strijkkwartetten 4, 5, 6

Festival 20·21 pakt dit jaar uit met een integrale van de strijkkwartetten van Béla
Bartók, Hongarijes grootste componist van de 20e eeuw. ’s Ochtends, in de stemmige
foyer van de Schouwburg, loodst Pieter Bergé je in vogelvlucht door dit indrukwekkende oeuvre. Aandacht gaat daarbij uit naar de bredere context, maar vooral naar
de onvervalste eigenheid van Bartóks kwartetstijl. Gespreid over de ochtend en de
namiddag presenteren het Bennewitz en het Meccore Quartet vervolgens de hele
zesdelige cyclus. Via ZKF’s met historisch materiaal en persoonlijke getuigenissen
wordt ieder kwartet sfeervol gesitueerd, kwestie van uw luisterervaring nog verder
aan te scherpen.

13
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Dinsdag / Tuesday

11.10.2022

18:30 & 20:30

HOLLANDS COLLEGE
TICKETS € 25
INTRO JAN CHRISTIAENS – 18:00 & 20:00

KRUISDOOD / CRUCIFIXION

Joseph Haydn: Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

KRUISDOOD
Zeven Woorden gaat over de laatste woorden – eigenlijk
zinnen – die Christus volgens de overlevering uitsprak aan
het kruis, voor hij de geest gaf. Veel componisten lieten zich
inspireren door die dramatische scène, die een kernmoment
is in de geschiedenis van het christendom. In dit tweeluik
prijkt Haydns ‘klassieke’ versie tegenover een moderne interpretatie van Sofia Goebajdoelina.
CRUCIFIXION. Seven Last Words is about the last words (actually
sentences) that Jesus uttered from the cross before he died, according
to tradition. This dramatic scene is a key moment in the history of
Christianity and has inspired many composers. In this pair of concerts,
Haydn’s classical version is juxtaposed with a modern interpretation by
Sofia Gubaidulina.

EN

Lucas Blondeel pianoforte

ZEVEN
WOORDEN KLA
KL
ASSIEK

Haydn was zo gefascineerd door de Zeven
Woorden dat hij er meerdere versies van schreef.
De eerste was voor orkest, de tweede voor strijkkwartet en de derde was een oratorium. In de
tussentijd gaf hij ook zijn zegen over een versie
voor klavier die door een collega was gemaakt.
Van alle versies is deze laatste de meest intieme: woordloos en in verstilde,
langzaam uitdijende lijnen sublimeert ze de offerdood van Christus met
ongekende finesse.
Pianist Lucas Blondeel is een van de vooraanstaande pianofortisten van onze tijd. Zijn opname in
2019 van een klavierconcerto van Haydn, samen met dirigent Bart Van Reyn en Le Concert d’Anvers,
werd lovend onthaald in de internationale pers. Daarnaast scheert Blondeel ook hoge toppen als
kamermusicus en liedbegeleider.

SEVEN LAST WORDS - CLASSICAL. Haydn was so fascinated by the Seven Last Words
that he wrote several versions based on them. The first was for orchestra, the second for string
quartet and the third was an oratorio. In between them he also gave his blessing to a keyboard
arrangement made by a colleague. This version is the most intimate of them all: without words
and in hushed, slowly expanding lines, it sublimates Christ’s sacrificial death into beauty, with
an unprecedented finesse.

EN

Pianist Lucas Blondeel is one of today’s most prominent pianoforte players. His recording in 2019 of a
Haydn keyboard concerto with conductor Bart Van Reyn and Le Concert d’Anvers was acclaimed by the
international press. Blondeel is also a celebrated chamber musician and song accompanist.
14
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Woensdag / Wednesday

12.10.2022

20:30

SINT-GEERTRUIKERK
TICKETS € 25
INTRO JAN CHRISTIAENS – 19:45

Sofia Goebajdoelina: In Croce, Sieben Worte
Witold Lutosławski: Musique funèbre
Boho Strings & An Raskin bajan & Francis Mourey cello
& Etienne Siebens dirigent / conductor

ZEVEN
WOORDEN MODERN

Sofia Goebajdoelina zorgt voor een moderne
versie van de historische Zeven Woorden. Ook
hier geen teksten, maar enkel gesublimeerde
klanken. De solo-cello en de bajan (Russische
accordeon) gaan een mysterieuze dialoog aan, in
een geraffineerd web van trage strijkersklanken.
Zoals steeds bij Goebajdoelina is alles subtiel, maar hangt er ook voortdurend
dreiging in de lucht. Stapje per stapje bouwt het concert op naar dit intense
meesterwerk: eerst klinkt Goebajdoelina’s duet In Croce, daarna de treurmuziek voor strijkers die Lutosławski schreef bij de dood van Béla Bartók en tot
slot dus de Sieben Worte.
Bajaniste An Raskin werkte herhaaldelijk samen met Goebajdoelina en kent haar werk dan ook door
en door. Deze avond krijgt zij gezelschap van cellist Francis Mourey, die met Trio Khaldei al twee keer
eerder te gast was op Festival 20·21. Ook het jonge strijkersensemble Boho Strings tekent present. De
algemene leiding is in handen van Etienne Siebens, een van onze grote specialisten van 20e-eeuwse
muziek, zeker als er een strijkorkest aan te pas komt.

SEVEN LAST WORDS - MODERN. Sofia Gubaidulina has given us a modern version of
the historic Seven Last Words. As in Haydn’s version, there are no actual words, just sublimated
sounds. The solo cello and the bayan (Russian accordion) start up a mysterious dialogue, in
a refined web of slowly moving string sounds. As always with Gubaidulina, everything is
subtle, yet there’s a constant menace in the air. The concert gradually builds up to this intense
masterpiece: first you’ll hear Gubaidulina’s duet In Croce, then the lament for strings written by
Lutosławski on the death of Béla Bartók, concluding with the Sieben Worte.

EN

Bayanist An Raskin has worked with Gubaidulina many times, so she knows the composer’s work
through and through. On this evening, she will play with cellist Francis Mourey, who has already
appeared twice at Festival 20·21 as a member of Trio Khaldei. The young string ensemble Boho Strings
will join them, with the whole thing in the capable hands of Belgium’s very own Etienne Siebens, one of
our great 20th-century music specialists, especially when strings are involved.
16
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I.S.M. / PART OF UUR KULTUUR KU LEUVEN
CONCERT VAN DE STAD LEUVEN /
CONCERT OF THE CITY OF LEUVEN

Maandag & Dinsdag / Monday & Tuesday

17 & 18.10.2022

20:30

KERK ABDIJ VAN PARK
TICKETS € 25

Het concert op 18.10.2022 is gratis voor studenten met Cultuurkaart
KU Leuven, reservatie verplicht via UUR KULTUUR / The concert on 18.10.2022 is free
for students with KU Leuven Culture Card, reservation required via UUR KULTUUR

INTRO JANNIS VAN DE SANDE – 19:45

Kassia van Constantinopel, John Cage, Salvatore Sciarrino, Michael Pisaro,
Tarquinio Merula, Filippo Perocco, Dmitri Sjostakovitsj, James Tenney
Ictus accordeon / accordion, cello, elektrische gitaar / electric guitar, fluit / flute
& Soetkin Elbers sopraan / soprano

HYMNEN
VAN DE NACHT

Hymnen van de nacht is een prachtige
bezinning over hoe muziek ontstaat uit
stilte. Vanuit een steeds terugkerende
leegte tasten de musici de nacht af, traag
zoals enkel de nacht traag kan zijn, in
duizend tinten duisternis. De hemelse hymnes van de 9e-eeuwse GrieksByzantijnse componiste Kassia van Constantinopel weven zich als een rode
draad doorheen deze nachtelijke reis vol 20e-eeuwse echo’s.
De musici van Ictus zijn zoekers: ze exploreren repertoires die – deze keer bijna letterlijk – al te zelden het
daglicht zien. Concerten beschouwen ze niet als een verzameling van stukken maar als een creatieve
zoektocht naar verdieping. Ieder concert stippelt een eigenzinnig parcours uit. Van de luisteraar wordt
alleen maar verwacht dat die bereid is zich te laten meeslepen.

HYMNS OF THE NIGHT is a beautiful reflection on how music arises out of silence.
Starting from a continually recurring emptiness, the musicians explore the night, slow as only
the night can be, in a thousand shades of darkness. The heavenly hymns by the 9th-century
Greek-Byzantine composer Kassia of Constantinople intertwine themselves through the other
elements of this nocturnal journey that resounds with their 20th-century echoes.
EN

The members of Ictus are seekers: they explore repertoires that – this time almost literally – all too rarely
see the light of day. They see a concert not as a collection of pieces, but as a creative search for depth.
Each concert maps out its own individual route. All that’s expected of the listeners is to be willing to let
themselves be carried away.
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Maandag / Monday

24.10.2022

20:30

GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
TICKETS € 30
INTRO LALINA GODDARD – 19:45

Ernest Chausson: Trio in sol klein / Trio in g minor
Lili Boulanger: D’un soir triste, D’un matin de printemps
Maurice Ravel: Klaviertrio / Piano Trio
Van Baerle Trio

IMPRESSIONS

De ontwikkeling van muziek verloopt vaker in golven dan in schokken. Zo ook in dit
Franse programma dat je meevoert van de
late romantiek tot voorbij het impressionisme. Bij Ernest Chausson komt de
zoektocht naar etherische sonoriteiten al duidelijk op gang. Prachtig ontluiken
die verder in twee korte stukken van Lili Boulanger, de grote maar jammerlijk
jong gestorven belofte van de Franse muziek aan het begin van de 20e eeuw.
Bij Maurice Ravel ten slotte is het impressionisme al meer een herinnering dan
een toekomst.
Maria Milstein, Gideon den Herder en Hannes Minnaar vormen al bijna de helft van hun leven het Van
Baerle Trio. Ze ontmoetten elkaar als studenten aan het Conservatorium van Amsterdam en besloten
al gauw om samen het grote klaviertrio-repertoire uit te pluizen. Intussen hebben ze zich wereldwijd in
de kijker gespeeld. Recent pakten ze nog uit met een integrale van de Beethoven-trio’s, maar voor dit
Leuvense concert wakkeren ze een van hun eerste liefdes aan: de Franse kamermuziek van rond 1900.

IMPRESSIONS. Music has evolved more often by waves than by sudden jerks, as
you’ll hear in this French programme that transports you from the late romantic to beyond
Impressionism. With Ernest Chausson, the search for ethereal sonorities is already clearly
underway. These sounds unfold themselves gorgeously further in two short pieces by Lili
Boulanger, who showed such huge potential for early-20th-century French music but died
tragically young. Lastly, by the time of Maurice Ravel, impressionism has become more a
memory than a future.

EN

Maria Milstein, Gideon den Herder and Hannes Minnaar have spent almost half of their lives as the
Van Baerle Trio. They met as students at the Amsterdam Conservatory and decided early on to explore
the great piano trio repertoire together. Since then, they’ve been in the spotlights the world over. They
recently recorded the complete Beethoven trios, but for this Leuven concert they’ll rekindle one of their
first loves: French chamber music from around 1900.
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Bedankt aan alle spelers
van de Nationale Loterij.
Dankzij hen kunnen wij jullie
met Festival 20·21 opnieuw een
boeiend jaar aanbieden.
Jij speelt toch ook?

TICKETS
RESERVEREN

HOW
TO BUY TICKETS

Online via festival2021.be
Voor alle concerten moet je online je ticket kopen
via festival2021.be. Dit kan 24 uur op 24 via de
ticketlink bij elk concert. Tickets moeten afgedrukt
of gedownload worden op je mobiele telefoon.
Zonder ticket krijg je geen toegang tot het concert.
START TICKETVERKOOP
vrijdag 26.08.2022 10:00

Online via festival2021.be
Tickets for all concerts must be bought online
via festival2021.be. Tickets can be bought 24/7
using the ticket link accompanying every concert.
Besides purchasing your ticket, you must print
out your ticket or download it to your mobile
telephone. You will not be admitted without a ticket.
TICKET SALES START
Friday 26.08.2022 10:00

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

Email
If you have trouble purchasing tickets online,
please email ticket@stuk.be stating the date
and time of the concert, and how many tickets
you would like. Your reservation is only valid
once you have received a confirmation email
(from STUK) with a request for payment by bank
transfer. After we receive payment, your tickets
will be automatically sent by email. Unpaid ticket
reservations will be held for two weeks, after
which they will be cancelled.

Zaalkassa
Zaalkassa indien het concert niet uitverkocht is.
Let wel: er kan enkel mobiel betaald worden.

Ticket office
Tickets will be on sale at the concert venue only if
the concert is not sold out. Please note: you can
only pay by mobile.

PRIJZEN EN
KORTINGEN*

PRICES AND
DISCOUNTS*

Bij de concerten is de basisprijs vermeld.

The price listed with the concerts is
the normal price.

* De kortingspercentages worden afgerond,
behalve voor de UiTPAS

* Discount percentages are rounded, except for the UiTPAS

LOSSE TICKETS

SINGLE TICKETS

KORTING standaard

DISCOUNT standard

• -26: 10%

• 65+: 5%
• Groepen +10: 25%

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

KORTING KU/UZ Leuven

DISCOUNT KU/UZ Leuven

• KU/UZ Leuven personeel & studenten (ticket of
duo-ticket): 25% op alle Festival 20·21 concerten
50% op het openingsconcert 26.09.2022
• KU Leuven Studenten mét Cultuurkaart:
50% op alle Festival 20·21 concerten

• KU/UZ Leuven staff and students (ticket or duo
ticket): 25% on all Festival 20·21 concerts
50% on the opening concert 26.09.2022
• KU Leuven Students with a Culture Card:
50% on all Festival 20·21 concerts
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Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen
van onze bieren in de Stella Artois brouwerij.
Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel
doorheen de week als in het weekend.

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

KANSENTARIEF UiTPAS

UITPAS HOLDERS

80% korting

Holders of an UiTPAS receive an 80% discount.

BEGELEIDERSPAS

COMPANIONS OF DISABLED CUSTOMERS

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

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

ABONNEMENTEN
Vanaf 3 verschillende betalende concerten
van Festival 20·21: 30% korting.

SUBSCRIPTIONS
For 3 or more different concerts
(not incl. free concerts): 30% discount.

TICKET SERVICE

TICKET SERVICE

• Tickets kopen houdt automatisch in dat je
akkoord gaat met de Ticketservice en het
Concertprotocol.
• Ticketprijzen zijn inclusief de administratieve
kost.
• Kortingen zijn niet cumulatief.
• ABO’s moeten in één beweging besteld worden.
• Verkochte tickets worden niet terugbetaald en
niet omgeruild behalve bij annulatie of beperkte
capaciteit door onvoorziene omstandigheden.
• Bij de ticketcontrole kan ook het kortingstarief
nagekeken worden. Heb je geen recht op de
korting, dan moet het verschil onmiddellijk
bijgepast worden, anders kun je het concert
niet bijwonen.

• When you purchase tickets it is automatically
assumed that you agree to the terms and
conditions of the ticket service.
• Ticket prices include an administrative cost.
• Discounts cannot be combined.
• ABO’s (subscriptions) must be ordered in
1 transaction.
• No refunds or exchanges on tickets once
purchased except in the event of cancellation
or limited capacity due to any unforeseen
circumstances.
• Please provide proof of any discount, as the
discount rate may be checked at the door. If
you are not entitled to the discount, then the
difference must be paid immediately or you will
not be admitted to the concert.

Kom op tijd / Geen toegang voor laatkomers
De deuren openen een half uur voor aanvang.
Laatkomers worden niet meer toegelaten tot het
concert.

Arrive on time / Latecomers not admitted
The doors will open a half hour before the concert
begins. Latecomers will not be admitted to the
concert.

Rolstoelgebruiker
Neem contact op met STUK onthaal om je plaats
te reserveren. Bij voorkeur via mail ticket@stuk.be.

Wheelchairs
Please contact the STUK reception to reserve your
spot, preferably by email to ticket@stuk.be.

Meer info of reservatie:
www.brouwerijbezoeken.be
24

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand
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EEN ONTWIKKELING VAN

VOLG HET FESTIVAL
VIA

Facebook

Instagram

Twitter

NIEUWSBRIEF, SCHRIJF JE IN!
Schrijf je in op de Nieuwsbrief voor informatie
over de op til zijnde concerten, de musici, het
programma en alles wat daarrond beweegt:
een artikel in de krant, een cursus, een stand
van zaken, last-minutes, verslag in woord en
beeld.

UW AUDIOVISUELE PARTNER
VOOR EEN GESLAAGD EVENEMENT
VERKOOP
info@resiterra.be
016/29.30.22
www.hertogensite.be
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auvicomgroup • +32 (0)2 380 10 44 • auvicom.be
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17:30 (& 30.10.2022 - 15:00)
Michael Gordon
Yarn/Wire

26.09.2022 - 20:30

12.10.2022 - 20:30

Anoniem, Johann Sebastian Bach,
Louis Andriessen, Thierry Pécou,
George Crumb, Baude Cordier,
Heinz Holliger
Zefiro Torna, Ensemble Variances,
Annelies Van Gramberen
Anne-Mie Van Kerckhoven,
Jurgen De bruyn, Katelijne Schiltz

[KRUISDOOD 2 – ZEVEN WOORDEN / MODERN]

Arvo Pärt, Anoniem, Gregoriaans,
Perotinus, Guillaume de Machaut,
Johannes Ockeghem, Josquin des Prez,
Martin Smolka
Cappella Mariana, Goeyvaerts String Trio

03.10.2022 - 20:30
Salvatore Sciarrino, Henri Dutilleux,
Béla Bartók, György Ligeti
Quatuor Van Kuijk

06.10.2022 - 20:30
György Kurtág
Wibert Aerts, Katrien Baerts
Lise Bruyneel, Pieter Bergé

09.10.2022 - 11:00 & 14:30
[ THEMADAG]

Béla Bartók: Een leven in zes
strijkkwartetten
Bennewitz Quartet & Meccore String Quartet

11.10.2022 - 18:30 & 20:30
[KRUISDOOD 1 – ZEVEN WOORDEN / KLASSIEK ]

Joseph Haydn
Lucas Blondeel

20:30

Sofia Goebajdoelina, Witold Lutosławski
Boho Strings, An Raskin,
Francis Mourey, Etienne Siebens

Ernest Chausson, Lili Boulanger,
Maurice Ravel
Van Baerle Trio

Aurélie Nyirabikali Lierman
Silbersee

22:00

Frederik Croene
Ka Baird

29.10.2022
15:00

Bianca Bongers, Ellen Jacobs,
Bart de Vrees, Andrius Arutiunian
Ensemble Adapter

GROTE AULA MARIA THERESIA COLLEGE
Sint-Michielsstraat 6 (Hogeschoolplein)
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS
Lemmensberg 3
SINT-GEERTRUIKERK
Halfmaartstraat

Marco Stroppa, Oscar Bianchi,
Daan Janssens, Anna Sowa, Jenny Hettne
Goska Isphording & Alicja Pilarczyk

30CC/SCHOUWBURG
Bondgenotenlaan 21

15:00 (& 29.10.2022 - 17:30)

MANHATTAN
Kolonel Begaultlaan 21

Michael Gordon
Yarn/Wire

17:30 (& 30.10.2022 - 15:00)
Marco Stroppa, Oscar Bianchi,
Daan Janssens, Anna Sowa, Jenny Hettne
Goska Isphording & Alicja Pilarczyk

30.10.2022

15:00 (& 29.10.2022 - 17:30)

24.10.2022 - 20:30

28.10.2022
20:30

AULA PIETER DE SOMER
Charles Deberiotstraat 24

MATRIX-PROJECT
KAZorgolos installatie / installation

Kassia van Constantinopel, John Cage,
Salvatore Sciarrino, Michael Pisaro,
Tarquinio Merula, Filippo Perocco,
Dmitri Sjostakovitsj, James Tenney
Ictus, Soetkin Elbers

LOCATIES /
LOCATIONS
LEUVEN

Jonathan Harvey, Daan Janssens,
Marco Momi
Quartetto Maurice

14:00 - 15:00
16:30 - 17:30

17.10.2022 - 20:30
18.10.2022 - 20:30

TRANSIT

29.09.2022 - 20:30

TRANSIT

AGENDA

17:30

Annelies Van Parys, Sam Hayden,
Séverine Ballon
Séverine Ballon

20:30

Kaija Saariaho, Daan Janssens,
Serge Verstockt
HERMESensemble & ChampdAction

28.10.2022 16:00 - 20:00
29.10.2022 13:00 - 20:00
30.10.2022 13:00 - 20:00
Claudia Molitor
Listen to my world installatie / installation

BAC ART LAB
Vital Decosterstraat 102

PARKINGS LEUVEN
HEILIG HART
Naamsestraat 102
DE BOND
Martelarenplein 18
LADEUZE
Ladeuzeplein 20
VAARTKOM
Engels Plein 32

LEUVEN, JE
GERAAKT ER ZO!
leuven.be
delijn.be
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COLOFON

SUBSIDIËNTEN

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

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

SPONSORS MET VIP-INVITATIES

LOGISTIEKE SPONSORS

KEYCHANGE
Festival 20·21 is aangesloten bij Keychange en
wil zo actief meebouwen aan genderevenwicht
in de hedendaagse muziek. Keychange is een
baanbrekend internationaal initiatief dat investeert
in vrouwelijk opkomend talent en festivals actief
aanmoedigt om in het muzikale landschap een
50:50 genderevenwicht te realiseren tegen 2022.
Festival 20·21 is affiliated with Keychange and
aims to actively contribute to gender balance in
contemporary music. Keychange is a pioneering
international initiative which empowers women
to transform the future of music and encourages
festivals to achieve a 50:50 gender balance by 2022.
Het programma in deze brochure wordt gegeven onder
voorbehoud van wijzigingen.
We reserve the right to make changes in the programme
presented in this brochure.

REDACTIETEAM

MEDIAPARTNER

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

Pieter Bergé & Maarten Beirens Teksten / Texts
Pauline Jocqué & Amira El-Belasi Redactie / Editing
Martine Sanders Eindredactie / Final Editing
Anne Hodgkinson Vertaling / Translation (English)

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

Festival van Vlaanderen festival.be
European Festivals Association (EFA) efa-aef.eu
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FESTIVAL 20.21
Brusselsestraat 63
B - 3000 Leuven
+32 16 20 05 40
info@festival2021.be
festival2021.be
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