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TRANSIT

THE SOUND OF TOMORROW

In Listen to my World verzamelde Claudia Molitor getuigenissen van mensen die
in hun eigen stad zich in verschillende gradaties meer en minder welkom voelen.
De poëtisch-artistieke kracht van de installatie (die tijdens Transit absoluut een
bezoekje verdient) schuilt in de ontwapenende manier waarop we opnieuw via
de ogen en oren van een ander naar iets zo vertrouwds als de eigen omgeving
leren kijken.
Voor ons past Listen to my World in Sounds Now, het Europese project waarin
wij samen met acht partners inzetten op diversiteit. Maar op een heel ander vlak
zou het ook een metafoor kunnen zijn voor deze editie van Transit. Uit noodzaak
staat Transit dit jaar niet op de al 20 jaar lang vertrouwde locatie in het STUK
(want verbouwingen), maar zoeken we andere plekken in de stad op. Het maakt
dat wij allemaal – festivalteam én publiek –
plots met een andere blik naar het festival In Listen to my World, Claudia Molitor has assembled testimokijken: het andere kader van de concerten is nials from people who experience different shades of feeling
een uitdaging én een kans om ons met een more or not so, welcome in their own cities. The installation’s
frisse blik te laten prikkelen door de beste he- poetic and artistic power – it absolutely deserves a visit
dendaagse muziek van het moment. Van de during Transit– lies in the disarming way in which we learn to
nieuwe klanken voor viool en klavecimbel, de look at something as familiar as our own surroundings once
again, through other people’s eyes and ears.
eclectische Late Night, over de bezwerende
For us, Listen to my World fits neatly in with Sounds Now,
klanksculptuur van Michael Gordon, tot de
the European project in which we and eight other partners are
fijnzinnige details van het nieuwe strijkkwartet
focusing on diversity. But on another level, the piece could
van centrale componist Daan Janssens: Transit also be a metaphor for this year’s Transit. Necessity (renovazal ook in een ander kader onvervalst als tions) dictates that this year Transit is not being held in the
Transit aanvoelen.
STUK, its trusty location for the last 20 years, but in other
spots we’ve found in the city. It’s made us all – festival team
and audience – suddenly look at the festival from a different
angle: the different ‘frames’ for the concerts are a challenge
as well as an opportunity for us all to open our eyes afresh to
the best contemporary music of the moment. From the new
sounds for violin and harpsichord, the eclectic Late Night, the
enchanting sound sculpture by Michael Gordon, to the minute
details in the new string quartet by featured composer Daan
Janssens: even in another context, Transit will still feel like unadulterated Transit.
Maarten Beirens,
artistiek directeur / artistic director Transit
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LUCA School of Arts
Campus Lemmens –
Kamermuziekzaal

16:00 - 20:00
CLAUDIA MOLITOR
Listen to my World –
installatie/installation

20:30

p.7

LATE NIGHT
FREDERIK CROENE
& KA BAIRD

p.23

GOSKA ISPHORDING
& ALICJA PILARCZYK
Stroppa, Bianchi,
Janssens, Hettne, Sowa

16:30

p.43

17:30

p.34

LUCA School of Arts, Campus
Lemmens – Kamermuziekzaal

GOSKA ISPHORDING
& ALICJA PILARCZYK
Stroppa, Bianchi,
Janssens, Hettne, Sowa

SÉVERINE BALLON
Van Parys, Hayden, Ballon

20:30

p.14

Studio Manhattan

LUCA School of Arts
Campus Lemmens – Kapel

BOEKPRESENTATIE

LUCA School of Arts
Campus Lemmens – Kapel

20:30

p.23

LUCA School of Arts
Campus Lemmens –
LUCA Café

YARN/WIRE
Gordon

17:30

GOGGLES
& KOI COLLECTIVE
Smetryns, Navok,
Mulleman, Neyrinck,
Stulens, De Jonghe,
Sarhan

Studio Manhattan

p.21

LUCA School of Arts
Campus Lemmens –
Concertzaal scène

Studio Manhattan

22:15

p.43

SOFAMOMENT

17:30

BAC ART LAB

p.21

LUCA School of Arts
Campus Lemmens –
Concertzaal Scène

15:00

Luca School of Arts Campus
Lemmens - LUCA Café
p.42

MATRIX-PROJECT
KAZorgolos –
installation/installation

YARN/WIRE
Gordon

ENSEMBLE ADAPTER
Bongers, Jacobs,
de Vrees, Arutiunian

16:30

LUCA School of Arts Campus
Lemmens

15:00
p.17

p.32

p.27

QUARTETTO MAURICE
Harvey, Janssens, Momi

p.38

Studio Manhattan

HERMESENSEMBLE &
CHAMPDACTION
Saariaho, Janssens,
Verstockt
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Vrijdag 28 oktober / Friday 28 October
STUDIO MANHATTAN
20.30U / 8.30PM

GOGGLES*

KOI
COLLECTIVE**

Esther-Elisabeth Rispens
zang, kristallen belletjes, gitaar,
keukenwekkers, objecten /
voice, crystal bells, guitar, kitchen
timers, objects

Maarten Vergauwen
sopraansaxofoon, keukenwekkers /
soprano saxophone, kitchen timers

Wim Pelgrims
percussie, kristallen belletjes,
keukenwekkers, objecten /
percussion, crystal bells,
kitchen timers, objects

Emmy Wils
piano, keukenwekkers /
soprano saxophone, kitchen timers

Thomas Smetryns

Thomas Smetryns*

A Room: Kitchen Timer Piece 		
(2020) [9’30”]

A Room: Number Piece (2020)
[6’00”]

Lior Navok*

Karel Stulens**

Dialogues (1999)
[9’30”]

Other Things I wouldn’t dare to
write (2020) [5’20”]

Tim Mulleman**

Thomas Smetryns*

Duo (2022)
[6’00”]

A Room: Let’s Loosen (2020)
[6’20”]

Thomas Smetryns*

Ward De Jonghe**

A Room: 9 Crystal Bells (2020)
[5’20”]

…fend… (2021)
[12’00”]

Frederik Neyrinck**

François Sarhan*

Landscape Construction I (2010)
[7’30”]

Situations 4: vice versa (2010)
[4’00”]

TRANSIT
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Thomas Smetryns

A ROOM: KITCHEN
TIMER PIECE (2020)
In A Room, an intimate, homey space unfolds
over the course of a few compositions by Thomas
Smetryns.
Smetryns composed several pieces inspired by
actions and events that are part of the daily routine in a house and the interaction between two
people in this environment.
The majority of these pieces are conceived of as
rule-based compositions in which a few ‘rules
of the game’ instruct the musicians how they
should interpret/explore the score. In addition to
the instruments familiar to Esther and Wim’s fans,
A Room makes use of household objects, some of
which are normally used for their sound and some
of which are not: Kitchen timers, table bells, turntables, cassette players and a few objects with which
Esther and Wim have a personal connection...
Kitchen Timer Piece is a composition for amplified
kitchen timers which uses these little alarm clocks’
inevitable imperfections and variety of sounds to
create complex, continually changing rhythmic
patterns. [ T H O M AS S M E T RY N S]

A Room ontvouwt zich aan de hand van de composities
van Thomas Smetryns een intieme, huiselijke ruimte.
Smetryns componeerde een aantal stukken waarbij hij
zich liet inspireren door acties en gebeurtenissen die deel
uitmaken van de dagelijkse routine in een huis en de interactie tussen twee mensen in deze omgeving.
De meeste van die composities zijn opgevat als spelcomposities waarin aan de hand van een aantal spelregels duidelijk
wordt hoe de muzikanten de compositie moeten interpreteren/ exploreren. Naast Esther en Wim’s vertrouwde
instrumentarium wordt in A Room gebruik gemaakt van
(klank)objecten uit de huiselijke sfeer: keukentimers, tafelbelletjes, platendraaiers, cassettespelers en enkele objecten
waar Esther en Wim een persoonlijke band mee hebben,...
Kitchen Timer Piece is een compositie voor versterkte keukenwekkers waarbij de onvermijdelijke imperfecties en de
diversiteit in klank van deze wekkertjes worden ingezet
om complexe, steeds veranderende, ritmische patronen te
creëren. [ T H O M AS S M E T RY N S]

Lior Navok

DIALOGUES (1999)
Dialogues for soprano and percussion was com
posed as a semi-theatrical composition, not to be
acted. Talking Doll is a short satire about humans
who act like machines for the sake of formality.
The word ‘Sargam’ in Indian means Solfège. The
syllables sa, re, ma, ga, pa, dha (not used here)
and ni are equal to our do, re, mi. Schaduwfobie
(Shadowphobia), as the name implies, deals with
the relationship between a person and his/her
shadow. [ L I O R N AVO K ]
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Dialogues voor sopraan en slagwerk is gecomponeerd als
een semi-theatrale compositie, niet om te acteren. Talking
Doll is een korte satire over mensen die zich gedragen als
machines omwille van de formaliteit. Het woord ‘Sargam’
betekent in het Indiaas Solfège. De lettergrepen sa, re, ma,
ga, pa, dha (hier niet gebruikt) en ni zijn gelijk aan onze
do, re, mi. Schaduwfobie gaat, zoals de naam al aangeeft,
over de relatie tussen een persoon en zijn/haar schaduw.
[ L I O R N AVO K ]

Tim Mulleman

DUO (2022)
This composition for soprano sax and piano was
originally written in 2019 at the request of Duo
Vermeulen-Verpoest as a contemporary commentary on their folklore-tinged CD, which had
Janáček, Bartók and Enescu at its centre. So it
shouldn’t surprise anyone that Mulleman frequently hints at folklore elements: expressive play
with rubato, extensive use of vibrato and glissando, a muffled droning in the piano, etc. This new
version (2022) for sax, written at the request of
Koi Collective, has been thoroughly reworked,
with a few radically rewritten passages, and also
attempts to retain that original slant.
The simplistic title of Duo indicates that the piece
is primarily about the musical experience itself,
rather than its subtle associations with ‘traditional’ music. Consequently, it is completely unimportant that we identify what material is derived
from, let’s say, Enescu and what isn’t. The composer’s only hope is that its echo is audible now
and then, brief and elusive in the distance.
The piece starts with the saxophonist and pianist landing with a bang in a rhythmic whirlwind.
Playing in time with each other but nervously,
they swirl around each other. They quickly lose
each other in eruptions that derail, resulting in a
chaotic passage in which the two musicians try
to find each other again, as it were, through improvisation.
Once the storm has died down, the sax solo opens
the middle movement – the heart of this composition. For the first time, previously heard material
appears in its improvisatory, quasi-folkloristic form. Finally there is some breathing room.
However, this rubato feeling evolves step by step
back to the tight, no-nonsense rhythmicity of the
opening, this time introduced by a piano cadenza
as fiery as it is ephemeral. Once they’ve landed in
the recapitulation, there is no more derailing from
the two instruments: they end together with powerful, ostinato chords. [ T I M M U L L E M A N ]

Deze compositie voor sopraansax en piano werd oorspronkelijk geschreven in 2019 op verzoek van Duo VermeulenVerpoest als eigentijdse commentaar op hun folkloristisch
getinte cd rond Janáček, Bartók en Enescu. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat Mulleman regelmatig hint
naar folkloristische elementen: expressief rubatospel,
kwistig gebruik van vibrato en glissando, een omfloerste
bourdonbegeleiding in de piano, etc. Ook deze versie voor
sax (2022) op vraag van Koi Collective, die een doorgedreven herwerking kent met enkele verregaand herschreven
passages, probeert die oorspronkelijke inslag te bewaren.
De simplistische titel Duo duidt dat het in de eerste plaats
om de muzikale ervaring zelf gaat, eerder dan om de subtiele associaties met ‘traditionele’ muziek. In deze lijn is
het dan ook volstrekt onbelangrijk vast te pinnen welk
materiaal van pakweg Enescu is afgeleid en welk niet. De
componist hoopt enkel dat diens echo af en toe, kort en
ongrijpbaar, in de verte te horen is.
Met een knal belanden saxofonist en pianist aanvankelijk
in een ritmische draaikolk. Strak maar nerveus wervelen
zij om elkaar heen. Al snel raken zij elkaar kwijt in ontsporende erupties die leiden tot een chaotische passage waarin beide muzikanten als het ware al improviserend pogen
elkaar terug te vinden.
Eenmaal de storm gaat liggen, opent de sax solo het middendeel - de kern van deze compositie. Voor het eerst
verschijnt het reeds gehoorde materiaal in haar improvisatorische, quasi-folkloristische gedaante. Eindelijk is er
ruimte om te ademen. Stap voor stap evolueert deze rubatosfeer echter terug naar de strakke no-nonsense ritmiek
van het begin, ditmaal ingeleid door een even vluchtige
als vurige pianocadens. Eenmaal beland in de recapitulatie
ontsporen beide instrumentisten niet meer: samen eindigen zij met krachtige, ostinate akkoorden. [ T I M M U L L E M A N ]

TRANSIT
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Thomas Smetryns

A ROOM:
9 CRYSTAL BELLS (2020)
9 Crystal Bells is a rule-based composition. The
piece starts with the bells arranged in order from
low to high. The players’ aim is to get them the
other way round. How they interact is determined
by a few ‘rules of the game’. [ T H O M AS S M E T RY N S]

9 Crystal Bells is een spelcompositie. De bellen staan in
het begin gerangschikt van laag naar hoog en de spelers
streven ernaar om de bellen in omgekeerde volgorde te
plaatsen. Hun interactie wordt bepaald door een aantal
spelregels. [ T H O M AS S M E T RY N S]

Frederik Neyrinck

LANDSCAPE
CONSTRUCTION I (2010)
Landscape Construction I was written for the
project ‘Plan Libre’, developed together with
Seraphine Stragier, Tim Vandenbergh and Bertel
Schollaert. The idea of ‘Plan Libre’ was based on
the ideas of Le Corbusier, who with his plan libre
ensured that the inner structure of a building was
no longer completely dependent on the building
structure and that you could therefore freely
arrange spaces and volumes in the house. Landscape Construction I is an introverted, undeveloped composition that focuses on mixing delicate
sounds from both instruments. On the other hand,
it is also true that both instruments are separate
from each other and come together only sporadically, so that there are, two lines (sax and piano)
that touch each other from time to time, but which
actually undergo a very gradual independent
process. [ F R E D E R I K N E Y R I N C K ]
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Landscape Construction I werd geschreven voor het project
‘Plan Libre’, ontwikkeld samen met Seraphine Stragier,
Tim Vandenbergh en Bertel Schollaert. Het idee van ‘Plan
Libre’ is gebaseerd op de ideeën van Le Corbusier, die er
met zijn plan libre voor zorgde dat de innerlijke structuur
van een gebouw niet meer volledig afhankelijk was van de
bouwstructuur en dat je daardoor ruimtes en volumes in
huis vrij kon indelen. Landscape Construction is een introverte, onontwikkelde compositie waarin de nadruk ligt op
het mengen van delicate klanken van beide instrumenten.
Anderzijds is het ook zo dat beide instrumenten los van
elkaar staan en slechts sporadisch samenkomen, zodat er
twee lijnen zijn (sax en piano) die elkaar af en toe raken,
maar die eigenlijk een heel geleidelijk onafhankelijk proces
ondergaan. [ F R E D E R I K N E Y R I N C K ]

Thomas Smetryns

A ROOM:
NUMBER PIECE (2020)
Number Piece is one of the ‘Found Compositions’.
The score consists of a series of numbers that Louise,
the daughter of Thomas Smetryns’ partner, had
written down during a bingo game. An interpretation for this series was developed in which player
1 interprets the numbers as melody and player 2
interprets them as harmonies, with the players
switching roles in the second movement.
The players assign each number a sound (which
can just as easily be a pitch as a sound from the
performers’ personal environment) and interpret
things like the size of the numbers, how clearly or
unclearly they were written down, and their location on the page. [ T H O M A S S M E T RY N S]

Number Piece behoort tot “Found Compositions”. De partituur bestaat uit een reeks cijfers die door Louise, de plusdochter van Thomas Smetryns, werden neergepend tijdens
een spelletje bingo. Voor deze cijferreeks werd een interpretatie ontwikkeld waarbij speler 1 de cijfers als melodie
interpreteert en speler 2 ze als harmonieën beschouwt om
dan nadien in het tweede deel van rol te wisselen.
De spelers wijzen aan elk cijfer een klank toe (dat kan een
toonhoogte zijn maar evengoed een klank uit de leefwereld van de uitvoerders) en interpreteren de grootte van de
cijfers, hoe duidelijk of hoe onduidelijk ze werden geschreven, waar ze zich op het blad bevinden,... [ T H O M AS S M E T RY N S]

Karel Stulens

OTHER THINGS
I WOULDN’T DARE
TO WRITE (2020)
2020 was a storm, in many ways. The global
events that year challenged us all, putting us in
a new and changing context.
The first version of this work, Things I wouldn’t dare
to write, was a necessary kind of self-therapy on
the personal and artistic levels.
The academic structure that had been my environment for the last few years had me trapped
in a constant state of doubt about relevance, context, the practice of composing itself and many
more things, something which is necessary in
some ways, but at the same time often results in
the blurring of answers you used to know.
Or in Other Things I wouldn’t dare to write.
[ K A R E L ST U L E N S]

2020 was op veel vlakken een storm. De wereldwijde gebeurtenissen daagden ons allemaal uit en plaatsten ons in
een nieuwe en veranderende context.
De eerste versie van dit werk, Things I wouldn’t dare to write,
werd op persoonlijk en artistiek vlak een noodzakelijke
vorm van zelftherapie.
De academische structuur die de afgelopen jaren mijn omgeving is geweest, had me gevangen in een constante staat
van twijfel omtrent relevantie, context, de compositiepraktijk an sich en nog veel meer. Iets wat in sommige opzichten
noodzakelijk is, maar tegelijkertijd vaak resulteert in het
vervagen van antwoorden die je vroeger wel wist.
Of in Other Things I wouldn’t dare to write. [ K A R E L ST U L E N S]
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Thomas Smetryns

LET’S LOOSEN (2020)
Let’s Loosen is a song for female singer/guitarist
and percussion:
‘No strings attached, I won’t turn you down
Just be calm and savor the swirls of our revolution
Wallow in splendor. No, I won’t turn you down
I’ll only be swooping and twirling the tumblers
of our minds
Don’t feel bad, I’ll loosen it up for you
Don’t feel bad, I’ll loosen it up, loosen it up’
[ T H O M AS S M E T RY N S]

Let’s Loosen is een lied voor gitaarspelende zangeres en
slagwerk:
“No strings attached, I won’t turn you down
Just be calm and savor the swirls of our revolution
Wallow in splendor. No, I won’t turn you down
I’ll only be swooping and twirling the tumblers of
our minds
Don’t feel bad, I’ll loosen it up for you
Don’t feel bad, I’ll loosen it up, loosen it up”
[ T H O M AS S M E T RY N S]

Ward De Jonghe

…FEND… (2021)
“Ah! Tempo più non v’è!”
When Il Commendatore announces that his time is
up, things aren’t looking good for Don Giovanni. But
as a spectator watching Mozart’s opera, time stops
too. After all, it’s in those cherished moments, in
which you’re truly enjoying a work of art or a mountain landscape, that the incessantly ticking clock
dominating our lives stops. Even briefly, you can
escape that overpowering reality, and can even
possibly observe it from the outside.
As a translation of this romantic idea, the above
(originally quite sinister) phrase is transformed into
a few rich harmonies, which are played through in
an extremely slow tempo, and forming the basis of
a composition for soprano saxophone and piano.
The two instruments move freely and even sharply
through this timeless texture, giving it shape and a
diversity of colours.
Several fault lines are drawn in the piece that interrupt the peaceful mood, after which the previous
ideas always get worked out in a new way, like a
dream that continues after a brief awakening with
different characters or in a different setting.
[ WA R D D E J O N G H E ]
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“Ah! Tempo più non v’è!”
Wanneer Il Commendatore verkondigt dat er geen tijd
meer is, betekent dit voor Don Giovanni weinig goeds.
Maar evenmin als toeschouwer van Mozarts opera bestaat
de tijd nog. Het is immers in die zo te koesteren momenten waarin je waarlijk van kunst, van een berglandschap
geniet, dat de klok, die anders onophoudelijk tikt en het
leven domineert, stilstaat, en dat je even ontsnapt uit die
allesoverheersende realiteit, er misschien zelfs een blik van
buitenaf op kan werpen.
Bij wijze van vertaling van dit romantisch idee is bovenstaande in oorsprong lugubere frase getransformeerd tot
enkele rijke harmonieën, die in een zeer traag tempo worden doorlopen en zo de basis vormen voor een compositie
voor sopraansaxofoon en piano. De twee instrumenten
bewegen zich vrij en zelfs vinnig doorheen deze tijdloze
structuur, en geven het aldus gestalte en een verscheidenheid aan kleuren.
In het stuk zijn enkele breuklijnen te trekken die het rustige gemoed doorprikken, waarna telkens de voorgaande
ideeën een nieuwe uitwerking krijgen, zoals een droom
zich na een kort ontwaken met andere personages of in
een andere omgeving kan voortzetten. [ WA R D D E J O N G H E ]

François Sarhan

SITUATIONS 4:
VICE VERSA (2010)
Vice versa is the fourth of Fraçois Sarhan’s (currently) thirty-one Situations, each one of which
imagines a specific gestural and expressive situation, precisely indicated in the score, for between
one and four performers. In Vice versa, two performers sit opposite each other with their knees
touching. They act by changing places with each
other several times following a rigid theatrical
rhythmic pattern dictated by the score. The tekst
is nothing more than a sequence of words with no
context, which are repeated obsessively. The remains of a discussion which, through its absurd
repetition, loses its banality. This allows Sarhan
to separate the music from any formal, semantic
element, thus creating an inevitable clash with our
perceptual structure, which is based historically
on the link between music and its relationship with
the sense of words.
[ L A B I E N N A L E D I V E N E Z I A]

Vice versa is de vierde van François Sarhans (momenteel)
eenendertig Situations, die elk een specifieke, in de partituur
nauwkeurig aangegeven gebaren- en expressiesituatie voorstellen voor een tot vier uitvoerders. In Vice versa zitten
twee uitvoerders tegenover elkaar met hun knieën tegen
elkaar. Ze acteren door meermaals van plaats te wisselen
volgens een strak theatraal ritmisch patroon dat door de
partituur wordt gedicteerd. De tekst is niet meer dan een
opeenvolging van woorden zonder context die obsessief
worden herhaald. De overblijfselen van een discussie die
door haar absurde herhaling haar banaliteit verliest. Dit stelt
Sarhan in staat de muziek los te koppelen van elk formeel,
semantisch element, waardoor een onvermijdelijke botsing
ontstaat met onze perceptuele structuur, die historisch
gezien gebaseerd is op het verband tussen muziek en de
relatie met de betekenis van woorden.
[ L A B I E N N A L E D I V E N E Z I A]
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Vrijdag 28 oktober / Friday 28 October
STUDIO MANHATTAN
22.15U / 10.15PM

FREDERIK CROENE
& KA BAIRD
Frederik Croene

MIDI-keyboard, sampler

Ka Baird

Frederik Croene

Ka Baird

No Context Pieces (2022)
[35’]

[40’]

Coproductie / Co-production STUK

14

stem, microfoons, houtblazers,
elektronica/voice, microphones, 		
woodwinds, electronics

TRANSIT

For the last few years, STUK and Transit have
joined forces to put on a ‘Late Night’ concert on
the festival’s opening night. Together we provide
a stage for musicians perched somewhere between
what’s called ‘contemporary classical’ and experimental and electronic music, including the pop
scene. Recent guests have included Lucrecia Dalt
and Claudia Molitor, while Tristan Perich and Oliver
Coates had to cancel due to corona. This year
we’re picking the thread back up with Frederik
Croene and Ka Baird.
Frederik Croene is a familiar name in the programming of both STUK and Transit. A classically trained
pianist, he gives virtuoso keyboard performances
in which he questions his role as a pianist. Virtuosity
is also the key word in the No Context Pieces, a
set of five short pieces for MIDI keyboard. Under
each key there is a sound fragment sampled by
Croene from his own personal repertoire. The result is lightning-fast snippets of sound in which
everything from carillons to ducks (right?) pass by
our ears. It’s an ironic retrospective of his oeuvre,
which is generally fairly charged.
We’ll close with the incredible sound of the groundbreaking performer and composer Ka Baird from
New York. Their energetic performances are characterised by the experimental vocal, breathing
and microphone techniques, combined with electronics and a psychoacoustic interaction of flutes
and other woodwinds. Humour and absurdity are
always lurking just around the corner.
It will all happen in a late-night club setting, complete with bar and bar tables. This one is for the
night owls! [G I L L E S H E L S E N ]

Sinds enkele jaren slaan STUK en Transit de handen in
elkaar voor een ‘Late Night’ concert op de openingsavond.
Samen bieden we een podium aan muzikanten die
balanceren tussen wat men ‘hedendaags klassiek’ noemt
en de experimentele en elektronische (pop)muziekscene.
De voorbije jaren hadden we zo Lucrecia Dalt en Claudia
Molitor te gast, terwijl Tristan Perich en Oliver Coates
moesten annuleren vanwege corona. Dit jaar pikken we de
draad weer op met Frederik Croene en Ka Baird.
Frederik Croene is een bekende naam in de programma’s
van zowel STUK als Transit. Als klassiek geschoolde pianist
brengt hij virtuoze klavierperformances waarin hij zijn rol
als pianist in vraag stelt. Virtuositeit is ook het sleutelwoord
in de No Context Pieces, een verzameling van vijf korte
stukken voor MIDI-keyboard. Onder elke toets zit een
geluidsfragment dat Croene gesampled heeft uit zijn eigen
persoonlijke repertoire. Het resultaat zijn vingervlugge
klanksnippers waarin beiaarden en eenden ( ja toch?) de
revue passeren. Een ironische terugblik op zijn oeuvre, dat
doorgaans erg geladen is.
Afsluiten doen we met het onwaarschijnlijke geluid van
de grensverleggende performer en componist Ka Baird uit
New York. Kenmerkend voor hun energieke performances
zijn de experimentele zang-, adem- en microfoontechnieken
in combinatie met elektronica en een psychoakoestisch
samenspel van fluiten en andere houtblazers. Humor en
absurditeit loeren steeds om de hoek.
Dit alles weerklinkt in een clubby late night sfeer mét bar
en bartafels. Eentje voor de avontuurlijke nachtraven.
[G I L L E S H E L S E N ]
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Zaterdag 29 oktober / Saturday 29 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – KAMERMUZIEKZAAL
15U / 3PM

ENSEMBLE ADAPTER
Kristjana Helgadóttir		
Ingólfur Vilhjálmsson		
Gunnhildur Einarsdóttir
Matthias Engler		

fluiten/flutes
klarinetten/clarinets
harp
percussie, sampler/percussion, sampler

Bianca Bongers
A jewel to the harp
				
[12’]

voor/for harp (WERELCREATIE/WORLD PREMIERE)
voor/for ensemble (2020)

Andrius Arutiunian
It’s Always Sunny the Next Day
[17’]

(WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)

Ellen Jacobs
deadfold (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[14’] COM Transit

Bart de Vrees
Zonder titel (2015)
[14’]

Coproductie / Co-production November Music
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Bianca Bongers

A JEWEL TO THE HARP
voor/for harp (werelcreatie/world premiere)
voor/for ensemble (2020)
I want to make a jewel to the harp. The ensemble
piece can be placed on the harp piece, just like a
jewel. It makes the harp shine, gives it dept and
enhances the sound. When you take it off, you can
lay it at your nightstand or save it in your drawer,
and still it will be beautiful, refined.
It started with the idea of separated sound activities, located at different ranges on the harp. I
imagine those ‘activities’ to be triangle shaped,
linked to the form of the harp itself. In a spacious
way, the triangle leads to the tetrahedron. A connection that, as I found out later, is also found
within the cell structure of a diamond. From the
strong wish to see those shapes in real, I’ve crafted five of them out of transparent material, as jewels to the harp itself. It is my aim to optimize them
in the future, in a way that they can be clicked on
the strings and stand on the stage, as an image
to be looked at. When the harpist makes her entrance, she gently removes the shapes and starts
to play. Later on, the ensemble gathers around.
Without the ensemble, it would be a moment of
calmed and purity, but with the ensemble, this is
the moment for the music to shine and stand out.
The high becomes higher, the low becomes lower
and textures can be added to reach even more
dept in sound.
An intimate character of a jewel, that you wear
right on your skin, got reflected in my way of writing this piece. It is like scanning the edges by feel,
going from one point to the other.
Those lines resulted in scales and glissandi, shaping forms together to an almost touchable musical object. The transparency of these forms made
me wonder what could be within it as an inner
content as well. Little balls jumping around define
the shape of the jewel from the inside out, leading
back into the solo harp piece for the third and last
recognizable movement.
Throughout the piece, each of the five jewels has
their own way to reflect into music. For they sit
‘through’ the strings from both sides, I’ve tried to
create a sense of depth, that seems to go behind
and come in front of the string surface.
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Ik wil een juweel voor de harp maken. Het ensemblestuk
kan op het harpstuk geplaatst worden, net als een juweel.
Het laat de harp glanzen, geeft het diepte en versterkt de
klank. Als je het eraf haalt, kun je het op je nachtkastje
leggen of in je lade bewaren, en toch blijft het mooi, verfijnd.
Het begon met het idee van gescheiden klankactiviteiten,
op verschillende plaatsen op de harp. Ik stel me die ‘activi
teiten’ voor in de vorm van een driehoek, gekoppeld aan
de vorm van de harp zelf. Op een ruime manier leidt de
driehoek tot de tetraëder. Een verbinding die, zoals ik later
ontdekte, ook te vinden is in de celstructuur van een diamant. Vanuit de sterke wens om die vormen in het echt te
zien, heb ik er vijf gejuwmaakt van transparant materiaal,
als juwelen aan de harp zelf. Het is mijn doel om ze in de
toekomst zo te optimaliseren dat ze op de snaren geklikt
kunnen worden en op het podium staan, als een beeld om
naar te kijken. Wanneer de harpiste haar entree maakt,
verwijdert ze voorzichtig de vormen en begint te spelen.
Later verzamelt het ensemble zich eromheen. Zonder het
ensemble zou het een moment van verstilling en zuiverheid
zijn, maar met het ensemble is dit het moment waarop de
muziek gaat stralen en opvallen. Het hoog wordt hoger, het
laag wordt lager en er kunnen texturen worden toegevoegd
om nog meer diepte in de klank te bereiken.
Een intiem karakter van een juweel, dat je op je huid draagt,
werd weerspiegeld in mijn manier van het schrijven van dit
stuk. Het is als het aftasten van de randen op gevoel, gaande
van het ene punt naar het andere.
Die lijnen resulteerden in toonladders en glissandi, vormen
samen tot een bijna aanraakbaar muzikaal object. De transparantie van deze vormen deed me afvragen wat er ook als
innerlijke inhoud in zou kunnen zitten. Rondspringende
bolletjes bepalen de vorm van het juweel van binnenuit, en
leiden terug naar het solo harpstuk voor het derde en laatste
herkenbare deel.
Gedurende het hele stuk heeft elk van de vijf juwelen zijn
eigen manier om in de muziek te reflecteren. Voor ze van
beide kanten ‘door’ de snaren zitten, heb ik geprobeerd een
gevoel van diepte te creëren, dat achter het snaaroppervlak
lijkt te gaan en ervoor lijkt te komen.

Andrius Arutiunian

IT’S ALWAYS SUNNY
THE NEXT DAY
(wereldcreatie/world premiere)
It’s Always Sunny the Next Day is a semi-fictional account of one John Tomson. Between 2012 to
2013 John made several YouTube videos documenting and publishing his life online. John likes
to address his audience, telling them about his
daily life at home, his video games, asking them
to join the conversation and reach out to him. But
his audience and friends are absent; most of his
videos have less than a few views. Instead, John
transmits into the digital void and his voice echoes
back to itself. [A N D R I U S A R U T I U N I A N ]

It’s Always Sunny the Next Day is een semi-fictief verslag
van ene John Tomson. Tussen 2012 en 2013 maakte John
verschillende YouTube-video’s waarin hij zijn leven
documenteert en online publiceert. John richt zich graag
tot zijn publiek, vertelt over zijn dagelijks leven thuis, zijn
videogames, vraagt hen deel te nemen aan het gesprek en
hem de hand te reiken. Maar zijn publiek en vrienden zijn
afwezig; de meeste van zijn video’s hebben minder dan
een paar views. In plaats daarvan zendt John in de digitale
leegte en zijn stem echoot terug naar zichzelf.
[A N D R I U S A R U T I U N I A N ]

Ellen Jacobs

DEADFOLD
(wereldcreatie/world premiere)
There is virtually nothing in your average kitchen
drawer as versatile as aluminium foil. It can take
on all sorts of different shapes, and unlike many
other packaging materials, will easily stay in its
new shape. For Ellen Jacobs it was this property,
known as ‘dead fold’, that inspired this work.
The flexibility of the material means that the instruments are simple to prepare, and that the
percussionist’s setup consists almost entirely of
aluminium foil. Although we can all imagine more
or less what this material sounds like, Jacobs endeavours to get beyond this familiar sound and
‘push the envelope’ of aluminium foil. Combining
the material with the instruments gives rise to new
sounds that extend the possibilities of the instruments themselves even further.
A recurring theme in Jacobs’ music – the germ of the
composition is a single chord – is also in this work.
The ensemble makes the most of it by focusing

Niet alles wat we in een doorsnee keukenkast kunnen
vinden is zo veelzijdig als aluminiumfolie. De folie kan
verschillende vormen aannemen en kan, in tegenstelling
tot veel ander verpakkingsmateriaal, na manipulatie
ervan ook makkelijk in een nieuwe vorm blijven. Deze
eigenschap – in het Engels deadfold – was voor Ellen Jacobs
de basis van dit werk.
De flexibiliteit van het materiaal zorgt ervoor dat de
instrumenten geprepareerd kunnen worden en dat de setup van de percussionist bijna volledig uit aluminiumfolie
bestaat. We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij de
klank van dit materiaal, maar Jacobs probeert de typische
klank voorbij te gaan en de grenzen van dit materiaal op te
zoeken. Door het materiaal te gebruiken in combinatie met
de instrumenten ontstaan er nieuwe klanken die ook de
mogelijkheden van de instrumenten zelf verder uitbreiden.

TRANSIT
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closely on it, then showing it from a distance,
providing a three-dimensional perspective that is
constantly in motion. The sound takes on different
forms that enhance its properties, but often will
produce an almost-unrecognisable version of it.
[ E L L E N JAC O B S]

Een terugkerend thema in Jacobs’ muziek keert ook in
dit werk terug: de kiem van de compositie is één enkel
akkoord, waar het ensemble alles uithaalt door erop in
te zoomen, dan weer van een afstand te tonen en zo een
driedimensionaal perspectief te bieden dat constant in
beweging is. De klank neemt verschillende vormen aan
die haar eigenschappen versterken, maar vaak ook zullen
zorgen voor een haast onherkenbare versie ervan.
[ E L L E N JAC O B S]

Bart de Vrees

ZONDER TITEL
(2015)
Zonder titel (‘untitled’) was written during a period
when I was especially fascinated by sampling,
‘found footage’ and ‘plunderphonics’. In the works
from this period I investigate the possibilities inherent in samples by arranging them (sometimes
ferociously), orchestrating/reorchestrating them
and placing them in a different context. The samples used range from Gregorian chants to hearings
in the American Senate. Zonder titel consists of
a number of short movements with interludes.
[ BA RT D E V R E E S]
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Zonder titel schreef ik in een periode waarin ik bijzonder
gefascineerd was door sampling, ‘found footage’ en ‘plunderphonics’. In de werken uit die periode onderzoek ik de
mogelijkheden van samples door ze (heftig) te bewerken,
(her)instrumenteren en in een andere context te plaatsen.
De gebruikte samples gaan van Gregoriaanse gezangen
tot hoorzittingen in de Amerikaanse senaat. Zonder titel
bestaat uit een aantal korte deeltjes met interludes.
[ BA RT D E V R E E S]

Zaterdag 29 oktober / Saturday 29 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – CONCERTZAAL SCÈNE
17.30U / 5.30PM

+
Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
15U / 3PM

YARN/WIRE
Sae Hashimoto
Laura Barger
Karl Larson
Russell Greenberg

percussie/percussion
piano
piano
percussie/percussion

Michael Gordon
Material (2016)
[65’]
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Michael Gordon

MATERIAL
(2016)
Outside my window on Desbrosses Street, a giant
piledriver is rhythmically knocking a metal column
into the earth. From my studio I hear the resonance,
a complex palette of ringing overtones which linger
in the air for a few seconds and then disappear. The
city’s symphonic landscape, made up of a random
clash of ephemeral noise, was the entryway into
Material.
All four players are stationed at the grand piano—
a spectacular machine with sound production
controlled by levers and hammers. The piano extends higher than the piccolo and lower than the
contrabass. Inside the piano, the range and timbre
extend even further, the notes becoming pliable
and mysterious. Placing fingers at points on the
wires reveals upper harmonics, part of an infinite
pile of tones that give each note its distinctive
character. With the excellent musicians of Yarn/
Wire I have explored hidden nooks and crannies
inside the instrument. With hammering, strumming, and pounding Yarn/Wire performs a construction site of industrial harmonies and rhythms.
To illuminate the performance, director/designer
Jim Findlay has created an intimate theater on
the Miller Theatre stage, a chance to be up close
with the musicians and the nine-foot Steinway D.
My deepest thanks to Melissa Smey and everyone
at the Miller Theatre for their support through the
process of creating Material.
Material was commissioned for Yarn/Wire by the
Augustine Foundation. [ M I C H A E L G O R D O N ]
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Buiten mijn raam in de Desbrosses Street slaat een reusachtige heimachine ritmisch een metalen kolom in de aarde. Vanuit mijn atelier hoor ik de resonantie, een complex
palet van rinkelende boventonen die enkele seconden in
de lucht blijven hangen en dan verdwijnen. Het symfonische landschap van de stad, bestaande uit een willekeurige
botsing van efemere geluiden, was de toegang tot Material.
Alle vier de spelers zijn gestationeerd bij de vleugelpiano
- een spectaculaire machine waarvan de geluidsproductie
wordt bestuurd door hendels en hamers. De piano reikt
hoger dan de piccolo en lager dan de contrabas. Binnenin
de piano breiden het bereik en de klankkleur zich nog verder uit, de noten worden plooibaar en mysterieus. Door
de vingers op punten op de draden te plaatsen worden
de bovenste harmonischen zichtbaar, onderdeel van een
oneindige stapel tonen die elke noot zijn eigen karakter
geven. Met de uitstekende muzikanten van Yarn/Wire heb
ik verborgen hoeken en gaten in het instrument verkend.
Met hameren, tokkelen en stampen voert Yarn/Wire een
bouwput op van industriële harmonieën en ritmes. Om de
voorstelling te verlichten heeft regisseur/ontwerper Jim
Findlay een intiem theater gecreëerd op het podium van
het Miller Theatre, een kans om de musici en de negenvoet Steinway D van dichtbij te zien.
Mijn hartelijke dank aan Melissa Smey en iedereen bij het
Miller Theatre voor hun steun tijdens het creatieproces
van Material.
Material was een compositieopdracht van de Augustine
Foundation voor Yarn/Wire. [ M I C H A E L G O R D O N ]

Zaterdag 29 oktober / Saturday 29 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – KAPEL
17.30U / 5.30PM

+
Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
15U / 3PM

GOSKA ISPHORDING
& ALICJA PILARCZYK
Goska Isphording		 klavecimbel/harpsichord
Alicja Pilarczyk		viool/violin
Marco Stroppa		elektronica/electronics

Marco Stroppa
The Enormous Room: r p o p h e s s a g r
(WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)

[20’]

Jenny Hettne
While she was dreaming (2012)
[9’]

Anna Sowa
Minimum Movement (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[15’]

Daan Janssens
(…presque pas.) (2015)
[6’]

Oscar Bianchi
Volatile (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[12’]

Coproductie / Co-production Warsaw Autumn
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Marco Stroppa

THE ENORMOUS ROOM:
R P O P H E S S A G R
(wereldcreatie/world premiere)
This unusual title is the beginning of a poem by
E. E. Cummings from the book no thanks (1953).
The poem plays with different absurd versions of
the word grasshopper. In the piece, is represents
the jumping of different ideas between the cembalo and the electronics.
Like all the works of this cycle, the electronic setup of r p o p h e s s a g r is meticulously
composed to generate space around the cembalo: some loudspeakers will surround the tail of
the instrument, on the stage, as a sort of acoustic
extension.
The electronic material mainly consists of several
families of sound made with a different model of
computer-generated synthesis, more or less close
to the acoustic characteristics of the cembalo.
In addition, the sound of the instrument is processed with a ring modulator, which turns it into
a non-harmonic bell, a clear homage to Stockhausen’s Mantra, of which I often performed the
electronics.
I am extremely grateful to Goska Isphording, a
wonderful and courageous performer, who led
me into composing for this fascinating instrument
and exploring the electronic world which accompanies it. [ M A R C O ST R O P PA]
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Deze ongebruikelijke titel is het begin van een gedicht van
E. E. Cummings uit de bundel no thanks (1953). Het gedicht
speelt met verschillende absurde versies van het woord
sprinkhaan. In het stuk staat het voor het overspringen
van verschillende ideeën tussen de klavecimbel en de elektronica.
Zoals alle werken van deze cyclus is de elektronische opstelling van r p o p h e s s a g r nauwgezet samengesteld om
ruimte rond de cembalo te genereren: enkele luidsprekers
omringen de staart van het instrument, op het podium, als
een soort akoestisch verlengstuk.
Het elektronische materiaal bestaat voornamelijk uit verschillende geluidsfamilies die met een verschillend model
van computergegenereerde synthese zijn gemaakt, die de
akoestische kenmerken van de cembalo min of meer benaderen. Bovendien wordt het geluid van het instrument bewerkt met een ringmodulator, die er een niet-harmonische
bel van maakt, een duidelijke hommage aan Stockhausens
Mantra, waarvan ik de elektronica vaak heb uitgevoerd.
Ik ben Goska Isphording, een geweldige en moedige uitvoerder, zeer dankbaar dat zij mij ertoe bracht voor dit fascinerende instrument te componeren en de bijbehorende
elektronische wereld te verkennen. [ M A R C O ST R O P PA]

Jenny Hettne

WHILE SHE WAS
DREAMING (2012)
While she was dreaming was written for Swedish
violinist Karin Hellqvist. Its fundament is a fragmented Swedish folk tune (polska) from Dalecarlia,
the folklore region of Sweden where Karin was
born and raised. Without having a background in
folk music myself, I used it as a musical material,
mixing the characteristic techniques and timbre
of the polska with contemporary techniques and,
for the electronic part, ring modulation.
While she was dreaming was mainly written during
dark winter days and nights while my daughter
Ejla was asleep. The piece is dedicated to her.
[J E N N Y H E T T N E ]

While she was dreaming werd geschreven voor de Zweedse
violiste Karin Hellqvist. De basis is een gefragmenteerd
Zweeds volksdeuntje (polska) uit Dalecarlia, de Zweedse
folkloreregio waar Karin is geboren en opgegroeid. Zonder
zelf een achtergrond in volksmuziek te hebben, gebruikte
ik het als muzikaal materiaal, waarbij ik de karakteristieke
technieken en klankkleur van de polska mengde met hedendaagse technieken en, voor het elektronische gedeelte,
ringmodulatie.
While she was dreaming werd voornamelijk geschreven
tijdens donkere winterdagen en -nachten terwijl mijn
dochter Ejla sliep. Het stuk is aan haar opgedragen.
[J E N N Y H E T T N E ]

Anna Sowa

MINIMUM MOVEMENT
(wereldcreatie/world premiere)
In her latest piece Minimum Movement for harpsichord, violin and electronics, Anna Sowa uses
the sound material of Kleinste Bewegung from
2021 – her previous composition for this ensemble – exploring and delving even deeper into the
structural and narrative ideas contained therein. As before, in her characteristic manner, she
creates a mesmerising dialogue between the
harpsichord and violin parts, in which sonoristic
and trance-rhythmic elements are emphasized.
The incorporation of electronics into the piece
contributes to the work’s even greater sonic
coherence and multidimensionality. The artist,
who focuses particularly on movement and the
performative aspect of music, this time reduces
movement to a minimum, paradoxically aiming to
achieve maximum sonic and expressive potential
through this method.
The composition was written for the Vischer Project, formed by the duo Goska Isphording (harpsichord) and Alicja Pilarczyk (violin). [A N N A S OWA]

In haar recentste stuk Minimum Movement voor klavecimbel, viool en elektronica gebruikt Anna Sowa het klankmateriaal van Kleinste Bewegung uit 2021 – haar vorige
compositie voor dit ensemble – om de daarin vervatte structurele en narratieve ideeën te verkennen en nog verder uit
te diepen. Zoals voorheen creëert zij op haar karakteristieke
wijze een betoverende dialoog tussen de klavecimbel- en
vioolpartijen, waarin sonoristische en trance-ritmische elementen worden benadrukt. De integratie van elektronica in
het stuk draagt bij tot een nog grotere sonische samenhang
en multidimensionaliteit van het werk. De kunstenaar, die
zich vooral richt op beweging en het performatieve aspect
van muziek, beperkt de beweging ditmaal tot een minimum,
waarbij hij paradoxaal genoeg streeft naar een maximaal sonisch en expressief potentieel.
De compositie werd geschreven voor het Vischer Project,
gevormd door het duo Goska Isphording (klavecimbel) en
Alicja Pilarczyk (viool). [A N N A S OWA]
TRANSIT
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Daan Janssens

(…PRESQUE PAS.)
(…presque pas.) for solo harpsichord was written
in 2015, commissioned as the compulsory work
for the Musica Antiqua harpsichord competition
as part of the MA Festival in Bruges. The composition consists of five very short movements. Each
movement flows into the next without interruption. Each miniature is a study of a different aspect of the instrument. In the first movement the
theme is polyphony, and the second is dominated
by a rhythmic element. Part three explores the full
potential of the virtuoso harpsichord, after which
part four focuses on resonance. The final movement revolves completely around the arpeggio.

(2015)

(…presque pas.) voor klavecimbel solo ontstond in 2015 op
vraag van het MA Festival Brugge. Ik schreef het stuk als
plichtwerk voor de Musica Antiqua wedstrijd voor klavecimbel. De compositie bestaat uit vijf zeer korte deeltjes
die elkaar zonder onderbreking opvolgen. In elk miniatuur
wordt een ander aspect van het klavecimbel bestudeerd.
In het eerste deel staat de polyfonie centraal, in deel twee
een ritmisch element. Deel drie onderzoekt het volle, virtuoze klavecimbel, waarna de resonantie centraal staat in
deel vier. Het laatste deel ten slotte draait volledig rond de
arpeggio. [ DA A N JA N S S E N S]

[ DA A N JA N N S E N S]

Oscar Bianchi

VOLATILE
Instability might well be the currency of our times:
a pandemic that shattered our lives and daily
routines, the first land war in Europe since World
War II, highest inflation rates since the birth of the
Euro. Besides the colossal impact societies and individuals have already absorbed so far, with every
pivotal moment in history, opportunities emerge
in re-adjusting towards new forms of existence.
Redefining a hierarchy of values, ‘’resetting’’
meanings, let alone cherishing the sometimes
not-that-obvious and precious opportunity to
simply be around.
This is what Volatile (spelled equally in Italian, my
mother language, and English, the constantly battered lingua franca) stands for. An acknowledgment of the prospects that arise from embracing
change while outlining what counts: introspection
(the two instruments seemingly tuning at times
into each other) as much as explicit and assertive interactions, the fundaments of democracy
(loquacious exchanges, ostensibly oppositional
dynamics). A bold ritual might emerge within a
quest for a possible new alliance. [O S CA R B I A N C H I ]
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(wereldcreatie/world premiere)

Instabiliteit zou wel eens de valuta van onze tijd kunnen
zijn: een pandemie die ons leven en onze dagelijkse routines overhoop haalde, de eerste landoorlog in Europa sinds
de Tweede Wereldoorlog, de hoogste inflatiecijfers sinds
de geboorte van de euro. Naast de kolossale impact die samenlevingen en individuen tot nu toe hebben ondergaan,
ontstaan er bij elk scharniermoment in de geschiedenis
kansen om zich aan te passen aan nieuwe vormen van bestaan. Het herdefiniëren van een hiërarchie van waarden,
het ‘’resetten’’ van betekenissen, laat staan het koesteren
van de soms niet zo voor de hand liggende en kostbare gelegenheid om er gewoon te zijn.
Dit is waar Volatile (hetzelfde geschreven in het Italiaans,
mijn moedertaal, en het Engels, de voortdurend gehavende
lingua franca) voor staat. Een erkenning van de vooruitzichten die voortvloeien uit het omarmen van verandering
en tegelijkertijd aangeven wat telt: introspectie (de twee
instrumenten die soms op elkaar lijken af te stemmen)
evenzeer als expliciete en assertieve interacties, de fundamenten van de democratie (spraakzame uitwisselingen,
schijnbaar tegengestelde dynamieken). In een zoektocht
naar een mogelijke nieuwe alliantie zou een gedurfd ritueel
kunnen ontstaan. [O S CA R B I A N C H I ]

Zaterdag 29 oktober / Saturday 29 October
STUDIO MANHATTAN
20.30U / 8.30PM

QUARTETTO MAURICE
Georgia Privitera
Laura Bertolino
Francesco Vernero
Aline Privitera
Carlo Laurenzi

viool/violin
viool/violin
altviool/viola
cello
elektronica/electronics

Jonathan Harvey
String Quartet No. 4 (2003)
[36’]

Daan Janssens
Nymphes des bois (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[17’]

Marco Momi
VUOI CHE I PASSI ACCADANO (You Want The Steps To Happen) (2017)
[17’30”]
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Jonathan Harvey

STRING QUARTET NO. 4
(2003)
This work is for string quartet with elaborate real-time electronics. The sounds of the players are
diffused in space with thematic rhythms so that
the flying spatialisation is integral to the structure, part of the transformation process. Using
IRCAM’s SPAT programme (with the help of Gilbert
Nouno) it is possible to locate the sounds at any
distance, at any point. This point can then be
moved, like a living presence; the sound acquires
an attribute closer to life, but unseen. When this
movement is regular, like the repetitions of dance
steps, for instance, the ‘presence’ begins to take
on a character, a personality (though still invisible). Such music becomes a metaphor of subtle
modes of being, from ‘astral travel’, to dreaming,
to Gaston Bachelard’s ‘vertical imagination’, to
Nietsche’s flying fantasies in Zarathustra, to Buddhist visualisation practices in higher meditation
(etc.). The quartet is the dreamer, the spatialisation the dream...
All sorts of psychic metamorphoses are undergone by the string sound; it seems to enter into
spaces like the centre of the earth – deep bass
transposition – or open empty spaces. Such is
the imagined relation of player to the electronic
treatment.
Formally the quartet is divided into ‘cycles’; it is
as if several lives are depicted, each dying and
being reborn with traces of the previous ones.
Repetition, transformation; architecture and narrative; construction, dissolution: these are the
characteristics of both autonomous music and
what it refers to outside itself. [J O N AT H A N H A RV E Y ]

Dit werk is voor strijkkwartet met uitgebreide real-time
elektronica. De geluiden van de spelers worden in de ruimte verspreid met thematische ritmes zodat de vliegende
spatialisatie integraal deel uitmaakt van de structuur, een
deel van het transformatieproces. Met behulp van het
SPAT-programma van IRCAM (met de hulp van Gilbert
Nouno) is het mogelijk de geluiden op elke afstand, op elk
punt te lokaliseren. Dit punt kan dan worden bewogen,
als een levende aanwezigheid; het geluid krijgt een attribuut dat dichter bij het leven staat, maar niet zichtbaar is.
Wanneer deze beweging regelmatig is, zoals bijvoorbeeld
de herhaling van danspassen, krijgt de “aanwezigheid” een
karakter, een persoonlijkheid (hoewel nog steeds onzicht
baar). Dergelijke muziek wordt een metafoor voor subtiele
manieren van zijn, van “astrale reizen”, tot dromen, tot
Gaston Bachelards “verticale verbeelding”, tot Nietsches
vliegende fantasieën in Zarathustra, tot boeddhistische
visualisatiepraktijken in hogere meditatie (enz.). Het kwartet is de dromer, de spatialisatie de droom...
Het strijkersgeluid ondergaat allerlei psychische metamorfoses; het lijkt binnen te dringen in ruimtes als het middelpunt van de aarde - diepe bas transpositie - of open lege
ruimtes. Dat is de ingebeelde relatie van de speler tot de
elektronische behandeling.
Formeel is het kwartet verdeeld in ‘cycli’; het is alsof er
verschillende levens worden uitgebeeld, die elk sterven en
en herboren wordt met sporen van de vorige. Herhaling,
transformatie; architectuur en verhaal; opbouw, ontbinding:
dit zijn de kenmerken van zowel de autonome muziek als
van datgene waarnaar zij buiten zichzelf verwijst. [J O N AT H A N
H A RV E Y ]
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Daan Janssens

NYMPHES DES BOIS
(wereldcreatie/world premiere)
Nymphes des bois is a composition by Josquin
Desprez that has already fascinated me for a
long time. In the piece, these wood nymphs –
and with them all singers, from all nations – are
called upon to change their tune to a mournful
one. Ockeghem is dead, and Desprez, Brumel and
Pierre de le Rue have lost their musical father.
This composition literally and very consciously
juxtaposes one generation of composers with another. The different generations are also clearly
expressed in the music, with the first movement
composed more imitatively than the second
movement, which is in a more modern, harmonic
style. There are several reasons to use this particular work by Desprez as the basis of a string
quartet. Not only is the string quartet a sort of instrumental counterpart of the vocal ensemble for
which Desprez composed much of his music, but
the string quartet as a genre is one of the most
historicised, especially today. There is a large
and magnificent repertoire for string quartet, in
which the composer’s personality comes often
very explicitly to the fore, generation after generation, whether early or late Beethoven, Berg,
Bartók or Nono, or so many composers who followed them.
Formally, I based Nymphes des bois on the Desprez
composition. Like his composition, mine is in one
movement consisting of two sections. The viola
has an unusual – sometimes soloistic – function
throughout the entire work, similarly to Desprez’
work, in which the tenor voice sings a different
text from the others. In addition to Josquin’s work,
Nymphes des bois contains echoes (not always
audible ones) of a few historic string quartets.
While I was composing, I imagined the Desprez
work being painted over. Not subtly with fine
brushstrokes, but with entire jars full of paint,
representing centuries and centuries of music.
Nevertheless, the music by Desprez comes to the
surface every now and then. Muted. Like an echo
from a distant musical past. [ DA A N JA N S S E N S]

Nymphes des bois is een compositie van Josquin Desprez
die me reeds ruime tijd fascineert. Deze Nymphes des
bois – en daarbij alle zangers van alle naties – worden in
de compositie opgeroepen om hun toon aan te passen.
Ockeghem is gestorven en Desprez, Brumel en Pierre de
le Rue hebben hun muzikale vader verloren. De ene generatie componisten wordt in deze compositie letterlijk en
heel bewust naast een andere geplaatst. Ook muzikaal is
dit generatieverschil heel duidelijk uitgewerkt, met een
eerste deel dat eerder imitatief gecomponeerd is en een
tweede deel dat in een meer moderne, harmonische stijl
werd geschreven. De redenen om dit specifieke werk van
Desprez als uitgangspunt te nemen voor een strijkkwartet
zijn meervoudig. Niet alleen is het strijkkwartet een soort
instrumentale tegenhanger van het vocale ensemble waar
Desprez zijn muziek voor componeerde. Bovendien is het
strijkkwartet als genre – zeker vandaag – een van de meest
gehistoriseerde. Er is een groot en overweldigend repertoire, waarin de persoonlijkheid van de componist - generatie na generatie - vaak heel expliciet naar voor komt, of
het nu vroege of late Beethoven betreft, dan wel kwartetten van Berg, Bartók, Nono, of zo veel componisten die
hen volgden.
Vormelijk vetrok ik in Nymphes des bois van de compositie
van Desprez. Net als in Desprez’ compositie is mijn werk
eendelig, maar ze bestaat wel uit twee secties. De altviool
heeft een bijzondere – soms solistische – functie doorheen
het hele werk, net als in de compositie van Desprez, waarin
de tenor een andere tekst zingt dan de andere stemmen.
Naast het werk van Desprez bevat Nymphes des bois – niet
steeds hoorbare – echo’s van enkele historische strijkkwartetten.
Tijdens het componeren stelde ik me voor hoe het werk
van Desprez overschilderd werd. Niet subtiel met een fijne
penseel, maar met volle potten verf, die eeuwen en eeuwen
muziek voorstellen. Toch komt de muziek van Desprez
heel af en toe naar boven. Gedempt. Als een echo uit een
ver muzikaal verleden. [ DA A N JA N S S E N S]
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Marco Momi

VUOI CHE I PASSI
ACCADANO

(YOU WANT THE STEPS TO HAPPEN)
(2017)
VUOI CHE I PASSI ACCADANO (You Want The Steps
To Happen) is a work in which, for the first time,
I let a stage dramaturgy emerge. The string quartet is aligned, the musicians do not look at each
other and in solitude a movement in the crowd.
They are surrounded by electronics: a more canonical diffusion follows them behind them and
faceless voices (instruments dubbed and played
by electronics thanks to transducers) anticipate
the voice and precede them. The dramaturgy of
the listening is frontal and the sound does not
prevail over the humanity of the presence of the
performers.
The only type of movement is the step, no choice
of speed is allowed by individuals. The step can
only happen, the horizon cannot be seen and
therefore it has no ambitions and is not a path.
Destiny cannot be questioned and the past has
no weight. Things happen, one is part of the inertia. It is a step that observes one’s feet and that
only at times is interrupted or seems to dream
beyond the monotony. The networks fall apart
and the strength of the relationships is weak, the
synchronicities between the steps are accidental
and the voices mingle with the crowd or emerge
diaphanous. Scraps of a sentence are repeated
or the liturgy of the gesture is recited. We are witnessing all this because it is ultimately a representation. [ M A R C O M O M I ]
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VUOI CHE I PASSI ACCADANO (You Want The Steps
To Happen) is een werk waarin ik voor het eerst een
toneeldramaturgie laat ontstaan. Het strijkkwartet is
uitgelijnd, de musici kijken elkaar niet aan en in eenzaam
heid een beweging in de massa. Ze worden omringd door
elektronica: een meer canonieke diffusie volgt achter hen
en gezichtsloze stemmen (instrumenten die dankzij trans
ducers door elektronica worden nagespeeld) lopen vooruit
op de stem en gaan hen voor. De dramaturgie van het
luisteren is frontaal en het geluid prevaleert niet boven de
menselijkheid van de aanwezigheid van de vertolkers.
De enige soort beweging is de stap, geen enkele keuze van
snelheid is toegestaan door individuen. De stap kan alleen
gebeuren, de horizon kan niet worden gezien en daarom
heeft het geen ambities en is het geen pad. Het lot kan niet
in twijfel worden getrokken en het verleden heeft geen
gewicht. De dingen gebeuren, men maakt deel uit van de
inertie. Het is een stap die de voeten observeert en die
slechts af en toe wordt onderbroken of voorbij de monotonie lijkt te dromen. De netwerken vallen uit elkaar en de
kracht van de relaties is zwak, de synchroniciteiten tussen
de stappen zijn toevallig en de stemmen vermengen zich
met de menigte of duiken op in het luchtledige. Flarden
van een zin worden herhaald of de liturgie van het gebaar
wordt gereciteerd. We zijn getuige van dit alles omdat het
uiteindelijk een voorstelling is. [ M A R C O M O M I ]
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Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS
14U - 15U / 2 - 3PM
16.30U - 17U / 4.30 - 5PM

MATRIX-PROJECT

KAZORGOLOS
INSTALLATIE / INSTALLATION
A team of pupils from the Koninklijk Atheneum
of Zottegem has built a musical robot. Under
the supervision of coaches from Stichting Logos
and MATRIX they went about with home-made
pvc-whistles and found objects that were upgraded to percussion instruments.
With air valves, electromagnets and micro-controllers, these sound objects were then joined
and automatised. Their KAZorgolos, as the kids
named their musical tangle of wires and tubes,
can be played using a large sequencer and can
be admired as an installation at Transit.
[A N N E YS E R M A N S]

Een team leerlingen uit de klas 4WEST van het
Koninklijk Atheneum van Zottegem bouwde een
muziekrobot. Begeleid door medewerkers van
Stichting Logos en MATRIX veredelde dit team
zelfgebouwde pvc-fluitjes en vindmaterialen tot
percussie-instrumenten. Met ventielen, elektromagneten en microcontrollers werden de geluidsobjecten geautomatiseerd.
Hun KAZorgolos, zo doopten de leerlingen hun
muzikale buizen- en kabelkluwen, kan onder andere met een grote sequencer worden aangestuurd
en dat is als installatie te ontdekken op Transit.
[A N N E YS E R M A N S]

Coproductie / Co-production MATRIX, Stichting Logos
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Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – CONCERTZAAL SCÈNE
15U / 3PM

YARN/WIRE
Sae Hashimoto
Laura Barger
Karl Larson
Russell Greenberg

percussie/percussion
piano
piano
percussie/percussion

ZIE AG]
ERD

[ZAT

P.21

Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – KAPEL
15U / 3PM

GOSKA ISPHORDING
& ALICJA PILARCZYK
Goska Isphording		 klavecimbel/harpsichord
Alicja Pilarczyk		viool/violin
Marco Stroppa		elektronica/electronics

ZIE AG]
ERD

[ZAT

P.23
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Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS LEMMENS – KAMERMUZIEKZAAL
17.30U / 5.30PM

SÉVERINE BALLON
Séverine Ballon 		cello
Centre Henri Pousseur
elektronica / electronics

Annelies Van Parys
Shades of Light (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[15’]

Sam Hayden
instabilités (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[15’]

Séverine Ballon
temps étendus (WERELDCREATIE/WORLD PREMIERE)
[18’]

Coproductie / Co-production Centre Henri Pousseur & Huddersfield Contemporary Music Festival
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Annelies Van Parys

SHADES OF LIGHT
(wereldcreatie/world premiere)
Shades of light was a commission by Centre Henri
Pousseur and a perfect opportunity to discover
the possibilities of electronics as a core element
of a composition.
Firstly the electronics are used as a kind of spatial extension of the cello: notes and trills linger,
they circle or shift through space. I also like to
play with the acoustical shifts between pure tone
and distortion and all gradations in between.
Using electronics adds more ways to enrich and
colour that distortion, thus turning the cello into
a new instrument throughout the piece. No longer
dialoguing with the electronics, but thoroughly
modified by them by adding filters or frequency
shifters to the cello sound.
The work consists of three parts seamlessly flowing into each other. Part 1 starts with thin harmonics, which are taken over more and more by
the electronics, while the cello sounds shifts more
and more towards noise by playing ponticello
and adding bow pressure. This evolution moves
towards a dense wall of noise that is then broken
down again by the cello. A new, soft, section with
battuto sounds begins, again gradually shifting
towards more distorted noise, as the acoustic
sound of the cello is more and more altered by
the electronics. The last part starts with grinding
sounds that contain almost no pitch anymore and
the electronics play these around in the room. The
sounds gradually morph into a faint carillon while
the acoustic cello sounds, transformed by electronics, become more and more ephemeral and
eventually disappear into the bell sounds.
Shades of light is a reflection on the relationship
between humans and the digital world. About
how digital elements penetrate people’s lives, facilitate them, change them and finally take over.
This acquisition heralds a new era - for better or
worse. [A N N E L I E S VA N PA RYS]

Shades of light was een opdracht van Centre Henri Pousseur
en een perfecte gelegenheid om de mogelijkheden van elektronica als kernelement van een compositie te ontdekken.
In de eerste plaats wordt de elektronica gebruikt als een
soort ruimtelijke uitbreiding van de cello: noten en trillers
blijven hangen, ze cirkelen of verschuiven door de ruimte.
Ik speel ook graag met de akoestische verschuivingen tussen zuivere toon en vervorming en alle gradaties daartussen. Het gebruik van elektronica voegt meer manieren toe
om die vervorming te verrijken en te kleuren, waardoor
de cello gedurende het stuk een nieuw instrument wordt.
Niet langer in dialoog met de elektronica, maar er grondig door gemodificeerd door het toevoegen van filters of
frequentieverschuivers aan het cellogeluid.
Het werk bestaat uit drie delen die naadloos in elkaar
overlopen. Deel 1 begint met ijle harmonischen, die steeds
meer worden overgenomen door de elektronica, terwijl de
celloklanken steeds meer richting ruis verschuiven door
ponticello te spelen en strijkdruk toe te voegen. Deze evo
lutie gaat naar een dichte muur van ruis die vervolgens weer
wordt afgebroken door de cello. Een nieuw, zacht deel met
battuto-klanken begint, opnieuw geleidelijk verschuivend
naar meer vervormde ruis, naarmate de akoestische klank
van de cello meer en meer wordt ver
anderd door de
elektronica. Het laatste deel begint met malende geluiden
die bijna geen toonhoogte meer bevatten en de elektro
nica speelt deze rond in de ruimte. De geluiden gaan
geleidelijk over in een vaag carillon terwijl de akoestische
celloklanken, getransformeerd door de elektronica, steeds
vluchtiger worden en uiteindelijk verdwijnen in de klok
geluiden.
Shades of light is een reflectie op de relatie tussen de mens
en de digitale wereld. Over hoe digitale elementen het leven
van mensen binnendringen, vergemakkelijken, veranderen
en uiteindelijk overnemen. Deze overname luidt een nieuw
tijdperk in - ten goede of ten kwade. [A N N E L I E S VA N PA RYS]
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Sam Hayden

INSTABILITÉS

(wereldcreatie/world premiere)
instabilités continues my relatively recent trend
of composing pieces which combine ‘spectral’
and algorithmic approaches to composition,
using IRCAM’s OpenMusic to generate some of
the background pitch and rhythmical structures:
these structures are then expanded upon intuitively in relation to the specific timbres available
on the cello. This piece is characterised by moments of relative stillness, utilising delicate ‘spectral’ textures such as harmonics, tremolos and air
sounds, modulated with glissandi, punctuated
by more energetic textures formed from microtone-inflected scales, percussive col legno gestures and chords. All sounds exist on an unstable
continuum between pitch and noise and there is
the sense that one can transform into the other at
any time. There is often an implicit counterpoint
between harmonics and air sounds in the upper
registers and more defined pitch materials in the
lower registers, including quasi-fundamental
pitches which are resonated with live computer
processing. Specific forms of live processing and
spatialisation are associated with particular articulation classes, accumulating and multiplying
as the piece develops. The computer is used to
resonate, expand and spatialise the live cello, including real-time analysis and resynthesis of the
cello sounds using Max. It was important to me
that there are no pre-existing samples or sounds
in the Max patch: all the digitally transformed
sounds have their origins in the live cello as the
computer responds to the specific nature of each
performance.
instabilités was written for Séverine Ballon in colla
boration with Patrick Delges and the Centre Henri
Pousseur, Liège. [S A M H AY D E N ]
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instabilités zet mijn relatief recente trend voort om stukken te componeren die ‘spectrale’ en algoritmische benaderingen van compositie combineren, waarbij IRCAM’s
OpenMusic wordt gebruikt om enkele van de achtergrond
toonhoogte- en ritmestructuren te genereren: deze structuren worden vervolgens intuïtief uitgebreid in relatie tot
de specifieke timbres die beschikbaar zijn op de cello. Dit
stuk wordt gekenmerkt door momenten van relatieve stilte, waarbij gebruik wordt gemaakt van delicate ‘spectrale’
texturen zoals harmonischen, tremolo’s en luchtgeluiden,
gemoduleerd met glissandi, onderbroken door meer energieke texturen gevormd door toonladders met microtonen, percussieve collegiale gebaren en akkoorden. Alle
geluiden bevinden zich op een onstabiel continuüm tussen
toonhoogte en ruis en er is het gevoel dat het ene op elk
moment in het andere kan overgaan. Er is vaak een impliciet contrapunt tussen harmonischen en luchtgeluiden
in de hogere registers en meer gedefinieerd toonmateriaal
in de lagere registers, met inbegrip van quasi-fundamentele toonhoogten die met live computerbewerking worden
geresoneerd. Specifieke vormen van live processing en
spatialisatie worden geassocieerd met bepaalde articulatieklassen, die zich opstapelen en vermenigvuldigen naarmate
het stuk zich ontwikkelt. De computer wordt gebruikt om
de live cello te resoneren, uit te breiden en te spatialiseren,
inclusief real-time analyse en resynthese van de celloklanken met behulp van Max. Het was voor mij belangrijk dat
er geen vooraf bestaande samples of geluiden in de Max
patch zaten: alle digitaal getransformeerde geluiden hebben hun oorsprong in de live cello, terwijl de computer
reageert op de specifieke aard van elke uitvoering.
instabilités werd geschreven voor Séverine Ballon in samenwerking met Patrick Delges en het Centre Henri Pousseur,
Luik. [S A M H AY D E N ]

Séverine Ballon

TEMPS ÉTENDUS
(wereldcreatie/world premiere)
Why do we say that the wind sings, that birds
communicate a language by singing? I wonder
where singing begins, how it differs from speaking:
To make sound materials sing, like tiny hidden
secret messages,
Recordings, stretched out like slowed down magnetic tapes, worlds inside that reveal themselves
and become audible, extended songs, hidden,
underground,
Striking life moments resurface memories, different times are superimposed in the body.
One hot summer day, lying in the forest, I feel the
thirst of the trees. I listen to the wind in the leaves
and the silence of the birds. [S É V E R I N E BA L LO N ]

Waarom zeggen we dat de wind zingt, dat vogels een taal
overbrengen door te zingen? Ik vraag me af waar zingen
begint, hoe het verschilt van spreken:
Om geluidsmateriaal te laten zingen, als kleine verborgen
geheime boodschappen,
Opnames, uitgerekt als vertraagde magnetische banden,
werelden binnenin die zich openbaren en hoorbaar worden,
uitgebreide liederen, verborgen, ondergronds,
Opvallende levensmomenten roepen herinneringen op,
verschillende tijden worden over elkaar heen gelegd in het
lichaam.
Op een warme zomerdag, liggend in het bos, voel ik de
dorst van de bomen. Ik luister naar de wind in de bladeren
en de stilte van de vogels. [S É V E R I N E BA L LO N ]
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Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
STUDIO MANHATTAN
20.30U / 8.30PM

HERMESENSEMBLE
& CHAMPDACTION
HERMESensemble
Mireille Capelle
Karin de Fleyt
Peter Merckx
Stijn Saveniers
Marc Tooten
Geert Callaert
Gaetan La Mela
Mathilde Wauters
Pieter Jansen
Veerle Houbraken
Koenraad Hofman
Koen Kessels

mezzosopraan/mezzo-soprano, Theremin, putipù
fluit/flute, rommelpot/rumbling-pot, Marxophone
foekepot, e-klarinet/e-clarinet
rommelpot/rumbling-pot, cello, mandocello
altviool/viola, zambumbia, erhu
piano, petador, guzheng
percussie/percussion, gusachyok, friction drum,
daf, zambomba
harp
viool/violin
viool/violin
contrabas/double bass
dirigent/conductor

ChampdAction
Serge Verstockt
Peter Swinnen
Maarten Buyl
Istvan Leel-Össy
Gregor Van Mulders

elektronica/electronics, stem/voice, e-guitar, graphics
elektronica/electronics
geluid/sound
beeld/image
techniek/technics

Kaija Saariaho
Lichtbogen (1986)
[16’]

Daan Janssens
(…sans rien dire…) (2018)
[20’]
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[ pauze /

break

30’]

Serge Verstockt
Les Nymphéas digitales (2022)
[40’]

Kaija Saariaho

LICHTBOGEN (1986)
The name Lichtbogen stems from Northern Lights
which I saw in the Arctic sky when starting to work
with this piece. When looking at the movements
of these immense, silent lights which run over the
black sky, first ideas concerning the form and language for the piece started to move in my mind.
What is the dependence - and does it exist at all? between this phenomenon of nature and my piece,
I don’t know.
In Lichtbogen I work for the first time with computer in the context of purely instrumental music.
Special harmony and rhythm are worked out with
two different tools in IRCAM.
For harmony I have worked with the CRIME system
developed by Claudy Malherbe and Gerard Assayag: the harmonic material is created by analysing
short transitions played with a violoncello, starting from artificial harmonic sound and ending to
complex ‘multiphonic’ sounds. The analyses have
been made by selecting many small windows in
the different parts of the sound. From the results of
the analyses I have reconstructed the transitions
and made harmonic processes, which are often
combined to the original playing manners of the
analysed sound, so that harmony and timbral
thinking stem from the same source.
For the rhythm I use a network for programmes
which I have realised with Xavier Rodet in the
FORMES environment. These programmes allowed
me to construct interpolations and transitions for
different musical parameters. The rhythmic interpolations here are created between different musical patterns by using circular lists, in which every
time when repeated, values have changed, and
thus modified the general character of the pattern.
The calculated results have then been transcribed
with approximations, which allows them to be
playable to musical notation. [ K A I JA S A A R I A H O]

De naam Lichtbogen komt voort uit het noorderlicht dat
ik in de Arctische lucht zag toen ik met dit werk begon.
Bij het zien van de bewegingen van deze immense, stille
lichten die over de zwarte hemel lopen, begonnen de eerste
ideeën over de vorm en de taal voor het stuk zich in mijn
hoofd af te spelen. Wat is de samenhang - en bestaat die
überhaupt? - tussen dit natuurverschijnsel en mijn stuk,
weet ik niet.
In Lichtbogen werk ik voor het eerst met de computer in
de context van puur instrumentale muziek. Speciale harmonie en ritme worden uitgewerkt met twee verschillende
instrumenten in IRCAM.
Voor harmonie heb ik gewerkt met het door Claudy Mal–
herbe en Gerard Assayag ontwikkelde CRIME-systeem:
het harmonische materiaal wordt gecreëerd door analyse
van korte overgangen gespeeld met een violoncello, beginnend bij kunstmatige harmonische klanken en eindigend bij complexe ‘meerstemmige’ klanken. De analyses
zijn gemaakt door vele kleine vensters te selecteren in de
verschillende delen van de klank. Uit de resultaten van de
analyses heb ik de overgangen gereconstrueerd en harmonische processen gemaakt, die vaak gecombineerd zijn met
de oorspronkelijke speelmanieren van de geanalyseerde
klank, zodat harmonie en timbraal denken uit dezelfde
bron voortkomen.
Voor het ritme gebruik ik een netwerk van programma’s
die ik samen met Xavier Rodet in de FORMES-omgeving
heb gerealiseerd. Met deze programma’s kon ik interpolaties en overgangen construeren voor verschillende
muzikale parameters. De ritmische interpolaties zijn hier
gecreëerd tussen verschillende muzikale patronen door
gebruik te maken van cirkellijsten, waarin telkens bij herhaling waarden zijn veranderd, en daarmee het algemene
karakter van het patroon. De berekende resultaten zijn
vervolgens getranscribeerd met benaderingen, waardoor
ze speelbaar zijn naar muzieknotatie. [ K A I JA S A A R I A H O]
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Daan Janssens

(…SANS RIEN DIRE…) (2018)
(…sans rien dire…) for cello, five instruments and
electronics was written in 2018 at the request of
HERMESensemble. The work was conceived as
a response to Stockhausen’s Kontakte, a highly
respected work from the late 1950s for piano,
percussion and tape. What has always fascinated
me in this composition is its incredible excellence, and the resourcefulness that Stockhausen
achieves in this work, written in the infancy of
electronic music. The basis of my composition is
the musical forces: two instrumental groups – one
of them the cello, the other a small ensemble consisting of flute/bass flute, clarinet/bass clarinet,
viola, piano and percussion – which are pitted
against an electronic layer. While Stockhausen
started with electronic sounds and by stacking
them in layers seeks connections with his instrumental layer, I reversed the directions. I made
recordings of cello sounds and used them as the
basis for the electronic layer of the composition.
Over the course of the piece, this electronic layer
gradually takes over the discourse from the instruments. While in the beginning the electronics
are almost purely a support for the instruments,
this layer develops into a fully independent musical entity. After an electronic cadenza, there is a
coda in which the instruments almost exclusively
colour in the electronic layer, to end with a single
note from the cello, the instrument around which
the musical discourse of the entire composition
was constructed. [ DA A N JA N S S E N S]
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(…sans rien dire…) voor cello, vijf instrumenten en electro
nics ontstond in 2018 op vraag van HERMESensemble.
Het werk is gedacht als antwoord op Stockhausens
Kontakte, een illuster werk uit het einde van de jaren
1950 voor piano, slagwerk en tape. Wat me altijd fasci
neerde in deze compositie is het onwaarschijnlijke niveau
en de vindingrijkheid die Stockhausen in dit – binnen de
elektronische muziek nog steeds vroege – werk bereikt. Het
vertrekpunt voor mijn compositie was de opstelling: twee
instrumentale groepen, enerzijds de cello, anderzijds een klein
ensemble bestaande uit (bas)fluit, (bas)klarinet, altviool,
piano en slagwerk, die de confrontatie aangaan met een
elektronische laag. Terwijl Stockhausen in zijn compositie
vertrekt van elektronische klanken en door stapeling van
lagen connecties zoekt met zijn instrumentale laag, vertrok
ik van het omgekeerde idee. Ik maakte opnames van celloklanken en gebruikte die als basis voor de elektronische laag
van de compositie. Daarbij neemt deze elektronische laag
het discours doorheen de compositie gestaag over van de
instrumenten. Terwijl de electronics in het begin de instru
menten bijna louter ondersteunen, ontwikkelt deze laag
zich tot een volledig op zichzelf staande muzikale entiteit.
Na een elektronische cadenza volgt een coda waarin de
instrumenten de elektronische laag bijna uitsluitend nog
inkleuren, om te eindigen met een enkele noot van de
cello, het instrumenten waarrond het muzikale discours
van de hele compositie werd opgebouwd. [ DA A N JA N S S E N S]

Serge Verstockt

LES NYMPHÉAS
DIGITALES (2022)
What is the sound of a glitch?
Serge Verstockt designs an experience in eight
channels with Les Nymphéas digitales. Reality
and a digital world, where the laws of physics do
not apply, increasingly merge into a new reality.
Without our realising it, our innermost thoughts
and images are surfing along on an ice-cold
stream of binary code where there can be no
doubt: it’s either 1 or 0. But now and then there’s
a ‘glitch’, a disruption. And that is where the two
worlds meet.
In Immanuel Kant’s prophetic book Zum ewigen
Frieden (Perpetual Peace), rational thought is the
diametrical opposite of our natural drives. “Foolishness, infantile vanity, egoism, maliciousness
and destructiveness are part of our human nature. And at the same time we desire peace and
unity. This is why we need rational rules.”
In Les Nymphéas digitales this ‘Ungesellige Ge
sel
lig
keit’ (roughly an unsociable conviviality)
becomes physically palpable, and we hear razorsharp digital glitches that collide with impres
sionistic clouds of sound and seemingly innocent
children’s songs accompanied by earthy tradi
tional membranophones called rumplepots.
The use of an octophonic sound system places
the audience squarely in the middle of this clash,
making the experience even more intense: escape
is impossible. [S E R G E V E R STO C K T ]

Hoe klinkt verstoring?
Serge Verstockt ontwerpt met Les Nymphéas digitales
een beleving in acht kanalen. De realiteit en een digitale
wereld, waar de fysische wetten niet gelden, versmelten
meer en meer tot een nieuwe werkelijkheid. Zonder het
te beseffen surfen onze meest innige gedachten en beelden
op een ijskoude stroom van binaire code waar geen twijfel
bestaat: het is 1 of 0. Maar soms slaat de ‘glitch’ toe: verstoring. En daar ontmoeten beide werelden elkaar.
In het profetische boek Zum ewigen Frieden van Immanuel
Kant staat de rationele gedachte rechtlijnig tegenover onze
natuurlijk driften. “Dwaasheid, infantiele ijdelheid, egoïsme, kwaadaardigheid en vernielzucht behoren tot onze
menselijke natuur. En tegelijkertijd willen we vrede en samenhorigheid. Daarom hebben we rationele regels nodig.”
In Les Nymphéas digitales wordt deze ‘Ungesellige Gesellig
keit’ fysiek voelbaar en horen we messcherpe digitale
glitches die botsen op impressionistische klankwolken en
schijnbaar onschuldige kinderliedjes begeleid door aardse
rommelpotten.
Door middel van een octofonisch klanksysteem zit het publiek temidden van deze clash, wat de ervaring nog intenser
maakt: er is geen ontsnappen mogelijk. [S E R G E V E R STO C K T ]
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BAC ART LAB

Vrijdag 28 oktober/ Friday 28 October
16U - 20U / 4PM-8PM

Zaterdag 29 oktober / Saturday 29 October
13U - 20U / 1PM-8PM

Zondag 30 oktober / Sunday 30 October
13U - 20U / 1PM-8PM

Claudia Molitor

LISTEN TO MY WORLD
INSTALLATIE / INSTALLATION

Listen to my World is ontstaan uit een interesse in het luisteren naar verhalen die minder vaak
worden verteld, en de overtuiging dat deze verhalen ertoe doen. Het reflecteert op wat het is dat
maakt dat we ons inbegrepen of uitgesloten voelen van een plaats of ruimte, en stelt voor dat
luisteren naar elkaars ervaringen van deze ruimten en plaatsen ons een manier kan bieden om
meer empathisch en genereus met elkaar om te gaan. In deze tijden van verdeeldheid, waarin
diversiteit moedwillig verkeerd wordt begrepen als onverzoenlijke verschillen, die eerder willen
scheiden dan verenigen, waarin luisteren naar is vervangen door praten met, voelt het essentieel
om elkaar opnieuw te ontmoeten.
Tijdens het maken van Listen to my World ontmoette ik mensen in vijf Europese steden. Ik was
benieuwd naar hun verhalen, om meer te weten te komen over hoe zij ruimtes in de plaatsen
die zij thuis noemen ervaren, zien, horen en begrijpen. Tijdens het maken van het werk dacht
ik na over de geweldige mensen die ik heb ontmoet, de verhalen die ze me vertelden, de
ervaringen die ze zo genereus waren om te delen, de ruimtes waar ze me hebben geïntroduceerd
en me hebben geleerd anders te kijken, en hoe deze ontmoetingen me hebben beïnvloed. Al
deze gedachten en overpeinzingen zijn verweven in de visuele en sonische materialiteit van de
installatie, om terug te blikken op deze fascinerende ontmoetingen.
Het werk is geïnspireerd op de verhalen die Adele Jones, Marisa De Picker, Pauliina Näsänen,
Razane H. en Salam Susu met mij hebben gedeeld. [C L AU D I A M O L I TO R]
Listen to my World is born out of an interest in listening to stories less often told, and the belief that these stories matter. It reflects on
what it is that makes us feel included or excluded from a place or space, and proposes that listening to each other’s experiences of
these spaces and places could afford us a way to be more empathetic and generous toward each other. In these divisive times, where
diversity is wilfully misunderstand as unreconcilable difference, that seek to separate rather than unite, where listening ‘to’ has been
displaced by talking ‘at’, it feels essential to encounter each other afresh.
During the making of Listen to my World I met with people in five European cities/towns. I was curious to hear their stories, to find
out more about how they experience, see, hear, and understand spaces in the places they call home. Whilst making the work I was
considering the wonderful people I have met, the stories they told me, the experiences they were generous enough to share, the
spaces they introduced me to and taught me to see differently, and how these encounters affected me. All these thoughts and
contemplations have woven themselves into the visual and sonic materiality of the installation, to reflect back on these fascinating
encounters. [C L AU D I A M O L I TO R]
Coproductie / Co-production Huddersfield Contemporary Music Festival,
Wilde Westen, Time of Music, Onassis Cultural Center, SPOR
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i.h.k.v. / as part of the Sounds Now Project, co-funded by the Creative Europe
Programme of the European Union

SOFAMOMENT
IN HET LUCA
CAFÉ
ON THE SOFA IN
THE LUCA CAFÉ

BOEKPRESENTATIE
BOOK
PRESENTATION
Simon De Rijcke:
In gesprek met Vlaamse componisten MATRIX
ism / icw Kunstenpunt

Op zaterdag nestelen componisten zich op
de sofa in het LUCA Café 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.

Op zondag gaat Klaas Coulembier (MATRIX)
in gesprek met componisten Frank Nuyts,
Raoul De Smet en musicologe Lieselotte
Bijnens over de publicatie In gesprek met
Vlaamse componisten van Simon De Rijcke
(pseudoniem van Raoul De Smet).

On Saturday, composers will repair to the LUCA
Café 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.

On Sunday, Klaas Coulembier (MATRIX) will
speak with composers Frank Nuyts, Raoul De
Smet and musicologist Lieselotte Bijnens about
the publication In gesprek met Vlaamse componisten (‘In conversation with Flemish composers’) by Simon De Rijcke (pseudonym of Raoul
De Smet).

Zaterdag 29 oktober
Saturday 29 October

Zondag 30 oktober
Sunday 30 October

16U30 / 4.30PM

16U30 / 4.30PM

LUCA SCHOOL OF ARTS
CAMPUS LEMMENS,
LUCA CAFÉ

LUCA SCHOOL OF ARTS
CAMPUS LEMMENS,
LUCA CAFÉ
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BIOGRAFIEËN
BIOGRAPHIES
Andrius Arutiunian
Andrius Arutiunian is een Armeens-Litouwse kunstenaar en componist. Hij werkt met hybride vormen
van geluid en muziek, waarbij hij zich richt op muzikale geschiedenissen en auditieve kosmologieën.
Zijn artistieke praktijk varieert van installaties en geluidsobjecten tot temporale samenwerkingen met
muzikanten en performers.
Andrius Arutiunian is an Armenian-Lithuanian artist
and composer. He works with hybrid forms of sound
and music, focusing on musical histories and aural
cosmologies. His artistic practices range from installations and sound objects to time-based collaborations with musicians and performers.

Ka Baird
Ka Baird is een performer, componist en sound designer gevestigd in New York City. Die staat bekend
om hun live solo-optredens met uitgebreide stem- en
microfoontechnieken in combinatie met elektronica
en diverse instrumenten, met name fluiten en houtblazers. Die creëren een hedendaags geluid met een
energieke performance die extreme ontlading zoekt
door middel van fysieke inspanning en psychische
uitbreiding die danst in de ongedefinieerde marges
van experimenteel geluid, performance kunst, ritueel
en sport. Hun debuut soloalbum Sapropelic Pycnic
werd in 2017 uitgebracht via het onafhankelijke label
Drag City uit Chicago. Hun nieuwste opname
Hungry Shells kwam uit in 2021. Het is de zeventiende
inzending in een intergenerationele samenwerkingsserie, die hen samenbrengt met de Finse avant-garde componist en radicale performance art pionier
Pekka Airaksinen. Hungry Shells, opgenomen zes
maanden voor Pekka’s overlijden, alchemiseert afzonderlijke maar gelijkaardige spiritualistische praktijken, waarbij Bairds stem- en synthesizerrituelen en
Airaksinen’s lysergische geluidsverkenningen in verrassende, surreële landschappen worden samengebracht. Baird heeft langdurige residenties achter de
rug bij instituten en collectieven als Sonoscopia
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(Porto), Inkonst (Malmo), Experimental Sound Studio
(Chicago), en Pioneer Works (Brooklyn). Baird is een
van de oprichters en voortdurende leden van de
band Spires That In The Sunset Rise, opgericht in
Chicago in 2001.
Ka Baird is a performer, composer, and sound designer based in New York City. They are known for
their live solo performances which include extended
voice and microphone techniques combined with
electronics and various instrumentation, in particular flutes and woodwinds. They create a present
tense sound with a vigorous delivery that seeks extreme release through physical exertion and psychic
extension that dances in the undefined margins of
experimental sound, performance art, ritual and
sport. Their debut solo album Sapropelic Pycnic was
released through independent Chicago label Drag
City in 2017. Their latest recording Hungry Shells was
released in 2021. It is the seventeenth entry in an intergenerational collaborations series, which brings
them together with Finnish avant-garde composer
and radical performance art pioneer Pekka Airaksinen. Recorded six months before Pekka’s passing,
Hungry Shells alchemizes separate but similar spiritualistic practices, canvassing Baird’s voice and synthesizer rituals and Airaksinen’s lysergic sound
explorations into startling, surreal landscapes. Baird
has done extended residencies at such institutions
and collectives as Sonoscopia (Porto), Inkonst
(Malmo), Experimental Sound Studio (Chicago),
and Pioneer Works (Brooklyn). They are one of the
founding and continuing members of the band
Spires That In The Sunset Rise, founded in Chicago
in 2001.

Séverine Ballon
Celliste en componiste Séverine Ballon is actief
bezig met de ontwikkeling van haar repertoire, die
zowel put uit sleutelwerken als uit haar talrijke samenwerkingen met hedendaagse componisten,
waarbij ze speelt met de intimiteit van klankwerelden. Ze heeft vele solowerken in première gebracht,

waaronder composities van Rebecca Saunders,
Chaya Czernowin, Mauro Lanza en Philippe Leroux.
Ze studeerde cello aan de Hochschule für Musik in
Berlijn en in Lübeck bij Joseph Schwab en Troels
Svane, en compositie aan de Musikhochschule Freiburg bij Johannes Schöllhorn. Ze perfectioneerde
haar hedendaagse cellotechniek bij cellisten Siegfried Palm, Pierre Strauch en Rohan de Saram. In
2004-5 was zij zogenaamd “academist” bij het Ensemble Modern in het kader van de Internationale
Ensemble Modern Akademie. In 2014-15 was ze als
artieste verbonden aan de Harvard University en in
2016-17 was ze visiting artist aan CCRMA/Stanford
University. Als laureaat van het Concours Luc Ferrari
in 2019 componeerde ze het één uur durende stuk je
suis honorée d’être née dans ta tête voor speaker en
drie musici op teksten van Babouillec; een project geproduceerd door La Muse en Circuit in 2021. Ze componeerde ook de soundtrack voor twee speelfilms van
regisseur João Pedro Rodrigues: The Ornithologist
(2016) en Onde Fica Esta Rua? In 2022 selecteerde
AuditivVokal Dresden haar om een stuk voor vocaal
ensemble te schrijven voor het Heinrich Schütz Musikfest 2022.
Deeply engaged in the development of her repertoire, cellist and composer Séverine Ballon’s practice
draws as much on key works from the repertoire as
on her numerous collaborations with contemporary
composers, working in the intimacy of the sound
fabric. She has premiered many solo works, including compositions by Rebecca Saunders, Chaya
Czernowin, Mauro Lanza and Philippe Leroux. She
studied cello at the Hochschule für Musik in Berlin
and in Lübeck with Joseph Schwab and Troels Svane,
and composition at the Musikhochschule Freiburg
with Johannes Schöllhorn. She perfected her contemporary cello technique with cellists Siegfried
Palm, Pierre Strauch and Rohan de Saram. In 2004-5
she was so-called “academist” at the Ensemble
Modern (Internationale Ensemble Modern Akademie). She was a fellow at Harvard University in 201415, and visiting artist at CCRMA/Stanford University
in 2016-17. As laureate of the Concours Luc Ferrari in
2019, she composed the one-hour piece je suis honorée d’être née dans ta tête for speaker and three
musicians on texts by Babouillec; a project produced by La Muse en Circuit in 2021. She also composed the original score for two feature-length film
by director João Pedro Rodrigues: The Ornithologist
(2016) and Onde Fica Esta Rua? In 2022 she was selected for a scholarship at AuditivVokal Dresden to

write a piece for vocal ensemble for the Heinrich
Schütz Musikfest 2022.

Oscar Bianchi
Energie, virtuositeit, mysterie en een idiosyncratisch
gebruik van pulsatie kenmerken Oscar Bianchi’s muziek. Zijn manipulatie van timbre creëert een acuut
gevoel van dramaturgie. Hij verkent alles tussen stilstand en beweging, zoekend naar de diepte tussen
deze twee uitersten. Vanuit een zeer verfijnd harmonisch bewustzijn dramatiseert Bianchi muzikale vormen door beheersing van de textuur, in zijn duizenden
schakeringen. Na zijn studies piano, compositie,
koormuziek en elektronische muziek aan het conservatorium van Milaan, zette hij zijn opleiding voort
aan het IRCAM en aan de Columbia University in
New York. Zijn eerste opera, Thanks to My Eyes, in
opdracht van het Festival d’Aix-en-Provence met libretto en enscenering van Joël Pommerat, werd
alom geprezen door de critici. In 2007 brachten
Neue Vocalsolisten en het Ictus ensemble zijn baanbrekende cantate MATRA in première. Bianchi’s
muziek werd reeds gespeeld door prestigieuze ensembles en orkesten als Gewandhaus Leipzig, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble
Modern, Klangforum Wien, Les Percussions de Strasbourg, Ensemble Contrechamps, International Contemporary Ensemble en Quatuor Diotima. Hij was
artist in residence aan het DAAD Künstlerprogramm
Berlin, Villa Massimo Rom, Palazzo Barbarigo della
Terazza Venice, Pro-Helvetia Warsaw en Johannesburg. Als artistiek directeur van de International
Young Composers Academy in Ticino (CH) en bestuurslid van het reMusik Festival St Petersburg, zet
Bianchi zich sterk in voor een jonge generatie getalenteerde componisten over de hele wereld. Toekomstige
composities bestaan o.a. uit opdrachten voor het
Lucerne Festival, Orchestre Philharmonique de Radio
France, Orchestra della Svizzera Italiana, Musikfabrik, Accroche Note en Ensemble Modern.
Energy, virtuosity, mystery and an idiosyncratic use
of pulsation feature Oscar Bianchi’s music. His skillful manipulation of timbre often creates an acute
sense of dramaturgy. He explores everything in between stasis and activity, longing for the depth of
these two extremes. From a very refined harmonic
awareness, Bianchi dramatizes musical forms
through mastery of texture, in its thousand details.
After studying piano, composition, choral music and
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electronic music at Milan Conservatory, he fostered
his education at IRCAM and at Columbia University
in New York. His first opera, Thanks to My Eyes, commissioned by the Festival d’Aix-en-Provence with libretto and staging by Joël Pommerat, received
widespread critical acclaim. In 2007 Neue Vocalsolisten and Ictus ensemble premiered his groundbreaking cantata MATRA. Bianchi’s music is played
by prestigious ensembles and orchestras such as
Gewandhaus Leipzig, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Ensemble Modern, Klangforum Wien,
Les Percussions de Strasbourg, Ensemble Contrechamps, International Contemporary Ensemble and
Quatuor Diotima. He has been artist in residence at
the DAAD Künstlerprogramm Berlin, Villa Massimo
Rom, Palazzo Barbarigo della Terazza Venice,
Pro-Helvetia Warsaw and Johannesburg. As the artistic director of the International Young Composers
Academy in Ticino (CH) and board member of the
reMusik Festival St Petersburg, Bianchi has championed a young generation of talented composers
worldwide world. Upcoming works include commissions for the Lucerne Festival, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestra della Svizzera
Italiana, Musikfabrik, Accroche Note, and Ensemble
Modern.

Bianca Bongers
Bianca Bongers (1987) is een Nederlandse componiste en celliste. Ze studeerde compositie bij Wim
Henderickx en Luc van Hove aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ze volgde masterclasses bij
o.a. Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Rebecca
Saunders, Michel van der Aa, Daan Manneke en Willem Jeths. Vanuit een visuele manier van denken is
Bianca’s muziek herkenbaar door de verfijning en
een sterk gevoel voor vorm, op zoek naar het scheppen van muziek als een bijna aanraakbaar object.
Haar stukken werden uitgevoerd op festivals als
Luzern Festival (CH), Internationales Musikinstitut
Darmstadt (DE), Kurt Weill Fest (DE), OpenDays Festival (DK), Gaudeamus Muziekweek, November
Music, en Grachtenfestival (NL). In 2019 werd Bianca
uitgenodigd voor het Composers Seminar van het
International Ensemble Modern Academy, geleid
door Lucas Vis in Frankfurt am Main en gepresenteerd door Gaudeamus Muziekweek in een uitwisseling met de Korean Composers Association in Seoul.
Daar gaf zij een lezing My visual composing aan de
Korea National University of Arts met haar muziek
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uitgevoerd in het Seoul Arts Centre. Enkele van Bianca’s composities zijn opgenomen en haar muziek is
uitgezonden op radiozenders als rbbKultur, Deutschlandfunk Kultur, National Danish Radio ‘DR P2’
en Concertzender. Ze was te gast bij NPO Radio 4
tijdens het programma VPRO Vrije Geluiden en Pandora’s Late Night, live stream vanuit TivoliVredenburg in Utrecht. In 2021 maakte haar stuk Surrounded
by Air - Appearance III deel uit van de Nederlandse
selectie voor ISCM. In november 2022 komt haar
debuutalbum uit.
Bianca Bongers (1987) is a Dutch composer and cellist. She studied composition with Wim Henderickx
and Luc van Hove at the Royal Conservatory of Antwerp. She had masterclasses with a.o. Wolfgang
Rihm, Brian Ferneyhough, Rebecca Saunders,
Michel van der Aa, Daan Manneke and Willem Jeths.
Starting from a visual way of thinking, Bianca’s
music is recognizable for its high refinement and
strong sense of form, in search of shaping music as
an almost touchable object. Her pieces were performed during festivals such as Lucerne Festival
(CH), Internationales Musikinstitut Darmstadt (DE),
Kurt Weill Fest (DE), OpenDays Festival (DK),
Gaude
amus Muziekweek, November Music, and
Grachten
festival (NL). In 2019, Bianca got invited
into the Com
posers Seminar of the International
Ensemble Modern Academy, led by Lucas Vis in
Frankfurt am Main and presented by Gaudeamus
Muziekweek in an exchange with the Korean Composers Association in Seoul. There she gave a lecture
My visual composing at Korea National University of
Arts with her music performed at Seoul Arts Centre.
Some of Bianca’s compositions have been recorded
and her music has been broadcasted at a.o. rbbKultur, Deutschlandfunk Kultur, National Danish Radio
‘DR P2’ and Concertzender. She appeared as a
guest on NPO Radio 4 during the program VPRO
Vrije Geluiden and Pandora’s Late Night, live stream
from TivoliVredenburg in Utrecht. In 2021 her piece
Surrounded by Air – Appearance III was part of the
Dutch selection for ISCM. In November 2022 her
debut album will be released.

Frederik Croene
Nadat hij in 1999 aan conservatoria afstudeerde,
ontwikkelde Frederik Croene een handvol trajecten
waarin hij reflecteert op de steeds veranderende en
veelgelaagde identiteiten van de klassieke pianist.

Omdat zijn instrument – de piano – geworteld is in
de 19e eeuwse romantiek, gebruikt hij nog steeds virtuositeit om te communiceren over het pianist zijn.
Hij speelde en nam een deel van het klassieke repertoire op en werkte intensief samen met hedendaagse
componisten als Michael Beil, Johannes Kreidler,
Simon Steen-Andersen, Michael Finnissy, Alexander
Schubert en Stefan Prins. Een keerpunt in zijn ontwikkeling als componist/performer was zijn formulering van het concept Le Piano Démécanisé in een
tijdschriftartikel en een LP-release in 2010, met muziek gespeeld op een gedemonteerde piano. Daarnaast richt hij zich op transdisciplinaire projecten
met o.a. met kunstenaar Karl van Welden, schrijver
Dominique De Groen, en sound artist Timo van Luijk
in improvisatie en intuïtieve performance. In een
klein zaaltje in Merelbeke was hij curator van PXP
(2015-2020), een reeks concerten met experimentele
muziek. Naast uitvoerder is Croene ook actief als pianoleraar. Zo leidt hij bijvoorbeeld het Vinim-atelier,
een plek voor nieuwe muziekexperimenten. Elk jaar
verschijnen er nieuwe constellaties van studenten: tieners vanaf twaalf jaar en volwassenen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en vermengen
zich, wat steeds weer een andere vruchtbare bodem
oplevert voor diverse uitvoeringspraktijken.
After graduating from conservatories in 1999 Frederik
Croene developed a handful trajectories in which he
reflects on the ever changing and multi-layered
identities of the classical pianist. As his instrument
– the piano – is grounded in 19th century romanticism,
he still uses virtuosity to communicate about being a
pianist. He played and recorded some classical
repertoire and worked intensively with contemporary
composers such as Michael Beil, Johannes Kreidler,
Simon Steen-Andersen, Michael Finnissy, Alexander
Schubert and Stefan Prins. His formulation of the
concept of Le Piano Démécanisé, with music played
on a dismantled piano, in a magazine article and an
LP-release in 2010 was a turning point in becoming a
composer/performer. Other trajectories tend to
focus more on transdisciplinary art with a.o. artist
Karl van Welden, literature with writer Dominique De
Groen, impro
visation and intuitive performance/
studio recording with Timo van Luijk. In a small venue
in Merelbeke he used to curate PXP (2015-2020), a
series of concerts with experimental music. He is a
piano teacher and leads the Vinim-atelier, a place for
new music expe
riments. Every year new constel
lations of students appear: teenagers from the age
of twelve and adults with different backgrounds

meet and mix, providing ever changing humus for
diverse performance practices.

Ward De Jonghe
Ward De Jonghe (1990) studeerde piano bij Daan
Vandewalle en compositie bij Daan Janssens aan
het Koninklijk Conservatorium van Gent. Hij studeerde af als bachelor in Klassieke Muziekuitvoering,
master in Muziektheorie en master in Compositie. Als
pianist is hij actief in het Nemø ensemble en was hij
gastspeler in o.a. HERMESensemble, Nadar Ensemble en Graindelavoix. De Jonghe’s muziek werd uitgevoerd door Koi Collective, Nemø ensemble,
Akhtamar Quartet, Goggles, Symfonieorkest Vlaanderen, Scarbo Quartet en het orkest Continuo. Hij
nam deel aan masterclasses met Pierluigi Billone,
Fritz Hauser, Arditti Quartet en Jack Quartet. Hij won
de SOV Composers’ Academy 2020, en zijn eerste
strijkkwartet werd geselecteerd voor de 2021 ISCM
World Music Days in Shanghai. Klara en Kunstenpunt namen een van De Jonghes stukken op voor
de CD Fingerprints#4, Signatures from composing
Flanders.
Ward De Jonghe (1990) studied piano with Daan
Vandewalle and composition with Daan Janssens at
the royal conservatory of Ghent. He graduated as
bachelor in Classical Music Performance, master in
Music Theory and master in Composition. As a pianist he is active in Nemø ensemble and was a guest
performer in HERMESensemble, Nadar Ensemble
and Graindelavoix, among others. De Jonghe’s
music has been performed by Koi Collective, Nemø
ensemble, Akhtamar Quartet, Goggles, Flanders
Symphony Orchestra, Scarbo Quartet and the orchestra Continuo. He took part in master classes
with Pierluigi Billone, Fritz Hauser, Arditti Quartet
and Jack Quartet. He was selected a winner of the
SOV Composers’ Academy 2020, and his first string
quartet was selected for the 2021 ISCM World Music
Days in Shanghai. Klara and Kunstenpunt included
one of De Jonghe’s pieces for the CD Fingerprints#4,
Signatures from composing Flanders.
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Bart de Vrees
Bart de Vrees studeerde compositie en slagwerk aan
het Conservatorium van Amsterdam. Als slagwerker,
componist, improvisator en performer neemt de Vrees
een unieke positie in binnen het Nederlandse culturele veld. Hij werkt zowel met traditionele (akoestische) instrumenten/stemmen als met nieuwe media
zoals (live) elektronica en video. Zijn werk is een
voortdurende zoektocht naar het integreren of desintegreren van muziek, geluid, woorden, beweging,
theater, beeldende kunst en nieuwe media. Al vele
jaren werkt hij samen met een groot aantal kunstenaars uit allerlei artistieke disciplines en stijlen. De
Vrees is een van de oprichters van Monoták, een Amsterdams internationaal collectief van componisten,
performers en visuele/geluidskunstenaars. Hij is ook
een van de medeoprichters van Splendor, een podium
in Amsterdam dat gerund wordt door musici. Hij is een
van de organisatoren en curatoren van het jaarlijkse
festival Electronic Extravaganza dat door Monoták en
STEIM in Splendor wordt georganiseerd: een festival
gewijd aan elektronische muziek en andere nieuwe
media in de breedste zin van het woord.
Bart de Vrees studied composition and percussion at
the Conservatorium van Amsterdam. As a percussionist, composer, improviser and performer, de Vrees
occupies a unique position in the Dutch cultural
field. He works with both traditional (acoustic) instruments/voices and new media such as (live) electronics and video. His work is an ongoing quest to
integrate or disintegrate music, sound, words, movement, theatre, visual art and new media. For many
years, he has collaborated with a wide range of artists from all artistic disciplines and styles. De Vrees
is a founding member of Monoták, an Amsterdambased international collective of composers, performers and visual/sound artists. He is also one of the
co-founders of Splendor, an Amsterdam stage run by
musicians. He is one of the organisers and curators
of the annual festival Electronic Extravaganza organised by Monoták and STEIM at Splendor: a festival
dedicated to electronic music and other new media
in the broadest sense.

Michael Gordon
De muziek van Michael Gordon (1956) combineert
subtiele ritmische creativiteit met ongelooflijke
kracht. Ze belichaamt, in de woorden van Alex Ross
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(The New Yorker), “de woede van punkrock, de nerveuze briljantie van free jazz en de onverzettelijkheid
van het klassieke modernisme”. Gordon behaalde
een Bachelor of Arts aan de New York University en
een Masters of Music aan de Yale School of Music.
Hij is medeoprichter en mede-artistiek directeur van
het legendarische New Yorkse muziekcollectief Bang
on a Can. In de afgelopen 30 jaar heeft Gordon een
opvallend gevarieerd oeuvre geproduceerd, variërend van grootschalige stukken voor energieke ensembles tot grote orkestrale opdrachten en werken
die speciaal voor de opnamestudio zijn ontworpen.
Zijn muziek overstijgt categorisering en vertegenwoordigt de samengang van mysterieuze introspectie
en brutale directheid. Naast zijn grote passie voor
het klinkende potentieel van het traditionele orkest,
heeft zijn interesse in het verkennen van verschillende
geluidstexturen hem er ook toe gebracht kamermuziekwerken te creëren die traditionele klassieke
instrumenten vervormen met elektronische effecten
en gitaarpedalen. Voorbeelden hiervan zijn Potassium voor het Kronos Quartet en Industry voor celliste
Maya Beiser. Gordon’s interesse in het toevoegen van
verschillende dimensies aan de traditionele concertervaring heeft geleid tot talrijke samenwerkingen met
kunstenaars in andere media, het vaakst met filmmaker Bill Morrison en het Ridge Theater. Zijn muziek
is ook prominent aanwezig geweest in danswerken.
Gordon kreeg opdrachten van onder meer Lincoln
Center, het Stuttgart Ballet, het National Centre for the
Performing Arts Beijing, de BBC Proms en het Sydney
2000 Olympic Arts Festival.
Michael Gordon’s (1956) music merges subtle rhythmic invention with incredible power embodying, in
the words of The New Yorker‘s Alex Ross, “the fury of
punk rock, the nervous brilliance of free jazz and the
intransigence of classical modernism.” He holds a
Bachelor of Arts from New York University and a Masters of Music from the Yale School of Music. He is
co-founder and co-artistic director of New York’s legendary music collective Bang on a Can. Over the
past 30 years, Gordon has produced a strikingly diverse body of work, ranging from large-scale pieces
for high-energy ensembles to major orchestral com
missions to works conceived specifically for the recording studio. Transcending cate
gorization, his
music represents the collision of mysterious intro
spection and brutal directness. Besides being deeply
passionate about the sonic potential of the tradi
tional orchestra, his interest in exploring various sound
textures has also led him to create chamber works

that distort traditional classical with electronic effects and guitar pedals, including Potassium for the
Kronos Quartet and Industry for cellist Maya Beiser.
Gordon’s special interest in adding dimensionality
to the traditional concert experience has led to numerous collaborations with artists in other media, most
frequently with filmmaker Bill Morrison and Ridge
Theater. His music has also been featured prominently
in the dance works. Gordon has been commissioned
by Lincoln Center, the Stuttgart Ballet, the National
Centre for the Performing Arts Beijing, the BBC Proms,
and the Sydney 2000 Olympic Arts Festival, among
others.

Jonathan Harvey
Jonathan Harvey (1939-2012) was een Engelse componist. Hij studeerde bij Erwin Stein, Hans Keller en
in Cambridge. Vroege interesses en invloeden van
hem waren Karlheinz Stockhausen en Milton Babbitt.
Zijn aanwezigheid in de hedendaagse muziekscene
maakte hem een natuurlijke keuze voor het IRCAM.
Op uitnodiging van Boulez produceerde er hij Mortuos Plango, Vivos Voce, Bhakti, en een groot aantal
andere werken die zij hem opdroegen. Harvey schreef
muziek in vele genres. Hij is bij velen bekend als componist van inspirerende koormuziek, terwijl zijn vier
kwartetten in opdracht van het Arditti Quartet internationaal worden uitgevoerd en nu met veel lof zijn
opgenomen op het label Aeon. Zijn drie opera’s,
Passion and Resurrection, Inquest of Love (een ENO
opdracht) en Wagner Dream (in opdracht van De
Nederlandse Opera en opnieuw opgevoerd door
WNO in 2013) hebben zijn reputatie verder versterkt.
Zijn vaardigheid in het combineren van elektronische klanken met live instrumenten was een andere
grote verdienste van hem, wat resulteerde in verschillende grootschalige orkestwerken uitgevoerd op
grote podia zoals de BBC Proms en de Berliner Philharmonie. Als componist in residentie van het BBC
Scottish Symphony Orchestra (2006-2008) schreef
hij de Glasgow Trilogy. Zijn opdracht van de Berliner
Philharmoniker, Weltethos, werd in oktober 2011
gedirigeerd door Sir Simon Rattle, en werd in het
Verenigd Koninkrijk uitgevoerd door het CBSO en
Edward Gardener. Harvey won een aantal prijzen
tijdens zijn carrière, waaronder de prestigieuze Prijs
voor compositie in 2010 en de 2012 RPS Award for
Large-Scale Composition voor zijn werk Messages.

Jonathan Harvey (1939-2012) was an English composer. He studied with Erwin Stein, Hans Keller and
at Cambridge. His early interests and influences
were Karlheinz Stockhausen and Milton Babbitt. His
presence at the cutting edge of music made him a
natural for IRCAM and following an invitation from
Boulez, he produced Mortuos Plango, Vivos Voce,
Bhakti, and a host of other works which they commissioned. Harvey wrote music in many genres. He is
known to many as a composer of inspirational choral music, while his four quartets commissioned by
the Arditti Quartet are internationally performed
and now recorded on Aeon to great acclaim. His
three operas, Passion and Resurrection, Inquest of
Love (an ENO commission) and Wagner Dream
(commissioned by Netherlands Opera and restaged
by WNO in 2013) have added lustre to his reputation.
His skill at combining electronic sounds with live instruments was another one of his great achievements,
resulting in several large-scale orchestral works performed at major venues such as the BBC Proms and
the Berlin Philharmonie. As composer in residence of
the BBC Scottish Symphony Orchestra (2006-2008)
he wrote the Glasgow Trilogy. His commission from
the Berlin Philharmonic, Weltethos, was conducted
by Sir Simon Rattle in October 2011, and was performed in the UK by the CBSO and Edward Gardener. Harvey won a number of prizes throughout his
career, including the prestigious Monaco Prize for
composition in 2010 and the 2012 RPS Award for
Large-Scale Composition for his work Messages.

Sam Hayden
Sam Hayden studeerde compositie bij Martin Butler,
Michael Finnissy en Jonathan Harvey aan de Universiteit van Sussex, Louis Andriessen aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag, en Brian Ferneyhough aan Stanford University. Zijn werk maakt
gebruik van computerondersteunde compositietechnieken die spectralistische en stochastische
benaderingen combineren. Hij ontving vele prijzen,
waaronder de eerste prijs in de 1995 Benjamin Britten International Competition en de 2003 Christoph
Delz Foundation Competition for Composers. Hij is
in residenties geweest bij het Civitella Ranieri Center
(Umbrië) en de Akademie Schloss Solitude (Stuttgart). In de context van computermuziek heeft hij
samengewerkt met NOTAM (Oslo) en het Centre
Henri Pousseur (Luik). Recente opdrachten omvatten
werken voor Duo Antongirolami-Selva, BBC Symphony
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Orchestra, Séverine Ballon, Christopher Redgate en
Cikada Ensemble, ELISION Ensemble, London Sinfonietta, Ensemble Musikfabrik, Ensemble Mosaik,
Frode Haltli en Oslo Sinfonietta, Quatuor Diotima,
RepertorioZero en Steamboat Switzerland. Zijn werk
werd uitgevoerd op festivals als Ars Musica (Brussel), BBC Proms, Música Contemporánea Fundación BBVA (Bilbao), Bludenzer Tage zeitgemäßer
Musik, Gaudeamus Muziekweek (Utrecht), Huddersfield Contemporary Music Festival, Festival Images
Sonores (Luik), London Ear Festival, MaerzMusik
(Berlijn), Musik im 21. Jahrhundert (Saarbrücken),
Spitalfields Winter Festival, Tage für Neue Musik
(Zürich), Ultima Festival (Oslo) en Warsaw Autumn.
Hayden is hoogleraar compositie aan het Trinity
Laban Conservatoire of Music and Dance.
Sam Hayden studied composition with Martin Butler,
Michael Finnissy and Jonathan Harvey at the University of Sussex, Louis Andriessen at the Royal Conservatory The Hague, and Brian Ferneyhough at
Stanford University. His work utilises computerassisted compositional techniques combining spectralist and stochastic approaches. He has been the
recipient of many awards including first prize in the
1995 Benjamin Britten International Competition
and the 2003 Christoph Delz Foundation Competition for Composers. He has undertaken residencies
at the Civitella Ranieri Center (Umbria) and the
Akademie Schloss Solitude (Stuttgart) and computer music collaborations with NOTAM (Oslo) and the
Centre Henri Pousseur (Liège). Recent commissions
include works for Duo Antongirolami-Selva, BBC
Symphony Orchestra, Séverine Ballon, Christopher
Redgate and Cikada Ensemble, ELISION Ensemble,
London Sinfonietta, Ensemble Musikfabrik, Ensemble Mosaik, Frode Haltli and Oslo Sinfonietta,
Quatuor Diotima, RepertorioZero and Steamboat
Switzerland. His work has been performed at festivals including Ars Musica (Brussels), BBC Proms,
Música Contemporánea Fundación BBVA (Bilbao),
Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, Gaudeamus
Muziekweek (Utrecht), Huddersfield Contemporary
Music Festival, Festival Images Sonores (Liège), London Ear Festival, MaerzMusik (Berlin), Musik im 21.
Jahrhundert (Saarbrücken), Spitalfields Winter Festival, Tage für Neue Musik (Zürich), Ultima Festival
(Oslo) and Warsaw Autumn. Hayden is Professor of
Composition at Trinity Laban Conservatoire of Music
and Dance.
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Jenny Hettne
Zweedse componiste Jenny Hettne maakt akoestische en elektro-akoestische muziek, waarin ze klank
en timbre verkent. Ze schrijft voornamelijk kamermuziek, soms vermengd met elektronica en altijd in een
nauwe en vernieuwende samenwerking met de musici.
Ze voltooide haar studies compositie en musicologie
in Göteborg, en studeerde daarnaast ook een jaar in
Berlijn. Haar werken werden uitgevoerd door ensembles uit Scandinavië, de Verenigde Staten, Australië,
Zuid-Korea, Griekenland en Oekraïne.
Swedish composer Jenny Hettne makes acoustic
and electro-acoustic music, exploring sound and
timbre. She writes mainly chamber music, sometimes mixed with electronics and always in close
and innovative collaboration with the musicians.
She completed her studies in composition and musicology in Gothenburg, and also studied for a year in
Berlin. Her works have been performed by ensembles from Scandinavia, the United States, Australia,
South Korea, Greece and Ukraine.

Ellen Jacobs
Ellen Jacobs studeerde in juni 2021 af aan het KASK
& Conservatorium te Gent bij componist Daan Janssens. Ze kreeg masterclasses van componisten als
Oscar Bettison, Ansgar Beste en Malin Bång, en enkele privélessen bij Clara Iannotta. Ze werkte samen
met ensembles als HERMESensemble, plus-minus
ensemble, Nemø ensemble, Erämaa Trio, Virago
Symphony Orchestra en gitaarduo STOOM. In haar
praktijk als componiste probeert Jacobs vragen te
beantwoorden als: ‘Hoe intens ervaren we het geluid
rondom ons?’ en ‘Wat is de grens tussen de geluiden
die ons elke dag omgeven en muziek?’ Dit doet ze
door in te zoomen op klank en deze te hercontextualiseren. Ze gaat hierbij op zoek naar de grens tussen
elektronische en akoestische muziek en maakt van
beide gebruik om haar klankwereld vorm te geven.
Ellen Jacobs graduated in June 2021 from the KASK
& Conservatory Ghent with Daan Janssens. She received masterclasses from composers such as
Oscar Bettison, Ansgar Beste and Malin Bång and
some private lessons with Clara Iannotta. She collaborated with ensembles such as HERMESensemble, plus-minus ensemble, Nemø ensemble, Erämaa
Trio, Virago Symphony Orchestra and guitar duo

STOOM. In her practice as a composer, Jacobs tries
to answer questions such as: ‘How intensely do we
experience the sound around us?’ and ‘What is the
borderline between the sounds that surround us
every day and music?’ She does this by zooming in
on sound and recontextualizing it. She searches for
the boundary between electronic and acoustic
music and uses both to shape her sound world.

Daan Janssens
Daan Janssens studeerde compositie aan het conservatorium van Gent bij Frank Nuyts, Godfried-Willem Raes en Filip Rathé. Hij bezocht verschillende
internationale masterclasses and seminaries. Sinds
2016 doceert hij compositie en orkestratie aan het
Koninklijk Conservatorium Gent. Janssens werkte
samen met verschillende Belgische en internationale
ensembles en solisten zoals SPECTRA, Ensemble
Intercontemporain, Aton & Armide, Ensemble Musiques Nouvelles, Gulbenkian Orchestra Lisbon, I Solisti, Thomas E. Bauer... tijdens festivals als Transit,
Ars Musica, Festival Musica Strasbourg, De Singel,
Concertgebouw Brugge, Operadagen Rotterdam,
De Munt/La Monnaie… Sinds 2008 werkt hij intens
samen met het Gentse huis voor muziektheater: LOD
muziektheater. In 2012 stelde hij er zijn eerste opera,
Les Aveugles naar Maurice Maeterlinck, voor in samenwerking met Patrick Corillon. In april 2017 ging
zijn tweede opera, Menuet, in première, naar de
roman van Louis Paul Boon, in een regie van Fabrice
Murgia. Momenteel werkt hij aan zijn derde opera,
Brodeck, naar een roman van Philippe Claudel,
terug in samenwerking met Fabrice Murgia en in opdracht van LOD (2021-2023).
Daan Janssens studied composition at the Royal
Conservatory of Ghent with Frank Nuyts, GodfriedWillem Raes and Filip Rathé. He visited several international composition seminars and master classes.
Since October 2016, he teaches composition and
orchestration at the Royal Conservatory of Ghent.
Daan Janssens collaborated with both Belgian and
international ensembles and soloist, such as SPECTRA,
Ensemble Intercontemporain, Aton & Armide, Ensemble
Musiques Nouvelles, Gulbenkian Orchestra Lisbon,
I Solisti, Thomas E. Bauer... during festivals as the
TRANSIT festival, Ars Musica, Festival Musica Strasbourg, De Singel, Concertgebouw Brugge, Operadagen Rotterdam, De Munt/La Monnaie... Since
2008, Janssens collaborates intensively with LOD

muziektheater, a Ghent based music theatre production house. In 2012, he presented his first opera,
Les Aveugles, after Maurice Maeterlinck, in collaboration with Patrick Corillon. In April 2017, his second
opera was premièred, Menuet, after a novel by Louis
Paul Boon, in a stage direction of Fabrice Murgia.
Currently, he is working on his third opera, Brodeck,
after a novel by Philippe Claudel, again in collaboration with Fabrice Murgia and commissioned by
LOD (2021-2023).

Claudia Molitor
Het werk van de Engels-Britse componiste en kunstenares Claudia Molitor zweeft tussen muziek en
geluidskunst. Het strekt zich uit over hedendaagse
kunstpraktijken waaronder video en installatiekunst.
Enkele grootschaligere werken zijn Sonorama, een
episodisch werk voor een treinreis met Electra Productions, Turner Contemporary en de British Library,
dat in 2016 een British Composer Award ontving;
Vast White Stillness, een performance-installatie en
samenwerking met regisseur Dan Ayling, voor Spitalfields Festival en Brighton Festival; The Singing
Bridge, geïnstalleerd in Somerset House en Waterloo
Bridge tijdens het Totally Thames festival; Walking
with Partch voor het Keulse ensemble Musikfabrik op
hcmf//; het hoofdtelefoonstuk Auricularis Superior
op de Wereldmuziekdagen in Tallinn (Estland) in
2019; en een zich steeds ontwikkelend werk Decay in
samenwerking met componist, improvisator Tullis
Rennie rond Europa en de VS. Haar liedalbum Have
You Ever verscheen in mei 2022 op het muzieklabel
nonclassical.
Claudia Molitor is an English-British composer and
artist whose work hovers between music and sound
art, extending across contemporary art practices
including video and installation art. Some larger
scale work includes Sonorama, an episodic work for
a train journey, with Electra Productions, Turner
Contemporary and the British Library, which received a British Composer Award in 2016; Vast White
Stillness, a performance installation and collaboration with director Dan Ayling for Spitalfields Festival
and Brighton Festival; The Singing Bridge, installed
at Somerset House and Waterloo Bridge during the
Totally Thames festival; Walking with Partch for the
Cologne based ensemble Musikfabrik at hcmf//; the
headphone piece Auricularis Superior at the World
Music Days in Tallinn (Estonia) in 2019; an ever-evolving
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work Decay in collaboration with composer, improviser Tullis Rennie around Europe and the US. May
2022 saw the release of her album of songs Have
You Ever on the music label nonclassical.

Marco Momi
Marco Momi (1978) studeerde piano, orkestdirectie
en compositie in Perugia, Straatsburg, Den Haag,
Rome, Darmstadt en Parijs. Van 2007 tot 2010 studeerde en werkte hij aan het IRCAM in Parijs. In 2008
ontving hij de Kranichsteiner Muziekprijs van de stad
Darmstadt. Sinds datzelfde jaar doceert hij compositie aan Italiaanse conservatoria en geeft hij lezingen in Europa. Momi was composer in residence aan
de Akademie der Künste Berlin en aan de Fondazione Banna Spinola in Turijn. Hij is artistiek leider en
muziekdirecteur van het ensemble Opificio Sonoro.
Zijn muziek is uitgevoerd door ensembles en artiesten
als Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien,
Neue Vocalsolisten Stuttgart, ASKO, Quartetto Prometeo, mdi, Nicolas Hodges, Mariangela Vacatello,
Matteo Cesari, Clement Power, en op festivals als
Musica Strasbourg, ManiFeste Paris, Présences Radio France, Warsaw Autumn, Wittener Tage für
neue Kammermusik, Milano Musica, Culturscapes
Basel, Music Today Seoul, Time of Music Vitasaari,
Wien Modern, Gaida Vilnius, Akademie der Künste
Berlin, Biënnale van Venetië en Bang on a Can New
York. Zijn werken werden bekroond in verschillende
internationale wedstrijden zoals Gaudeamus Music
Prize, Seoul International Competition, Impuls Klangforum Wien. In 2008 ontving hij de Kranichsteiner Muziekprijs van de stad Darmstadt. Zijn muziek
wordt uitgegeven door Ricordi en CD’s zijn uitgebracht op labels Stradivarius en KAIROS.
Marco Momi (1978) studied piano, orchestral conducting and composition in Perugia, Strasbourg,
The Hague, Rome, Darmstadt and Paris. From 2007
to 2010 he studied and worked at IRCAM in Paris. In
2008 he received the Kranichsteiner Music Prize
from the city of Darmstadt. Since that same year, he
teaches composition in Italian Conservatoires and
gives lectures in Europe. Momi has been composer in
residence at the Akademie der Künste Berlin and at
the Fondazione Banna Spinola in Turin. He is artistic
director and music director of the ensemble Opificio
Sonoro. His music has been performed by ensembles and artists such as Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten Stuttgart,
ASKO, Quartetto Prometeo, mdi, Nicolas Hodges,
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Mariangela Vacatello, Matteo Cesari, Clement Power
among others, and on festivals such as Musica Strasbourg, ManiFeste Paris, Présences - Radio France,
Warsaw Autumn, Wittener Tage für neue Kammermusik, Milano Musica, Culturscapes Basel, Music
Today Seoul, Time of Music Vitasaari, Wien Modern,
Gaida Vilnius, Akademie der Künste Berlin, Venice
Biennale and Bang on a Can New York. His works
have been awarded in several international competitions like Gaudeamus Music Prize, Seoul International
Competition, Impuls - Klangforum Wien. In 2008 he
received the Kranichsteiner Music Prize from the city
of Darmstadt. His music is published by Ricordi and
CDs have been released by Stradivarius and KAIROS.

Tim Mulleman
Tim Mulleman is componist, arrangeur en pianist. Als
componist schrijft hij momenteel voor het Symfonieorkest Vlaanderen, Het Collectief, Kugoni Trio en het
kersverse Koi Collective. Verder schreef Mulleman in
opdracht van de solofluitiste van de Kraków Philharmonic, die zijn werk opnam voor het prestigieuze
Poolse label DUX. Duo Vermeulen-Verpoest, laureaten van Klara’s Supernova 2019, speelde de creatie
van zijn Duo in Bozar in januari 2020 en nam het
werk op voor label Etcetera. Daarnaast componeerde hij voor het Arditti Strijkkwartet, Ensemble Sturm
Und Klang en gitarist Maarten Vandenbemden i.s.m.
de Julian Bream Foundation. Mullemans arrangementen worden gespeeld en gevraagd door o.a.
Philippe Graffin, Het Collectief en het kamermuziekensemble van het Antwerp Symphony Orchestra. Als
transcriptor werkte Mulleman nauw samen met Kris
Defoort aan de pianoreductie van diens laatste
opera, The Time of Our Singing.

Tim Mulleman is a composer, arranger and pianist.
As a composer, he currently writes for the Symfonieorkest Vlaanderen, Het Collectief, Kugoni Trio and
the brand-new Koi Collective. Furthermore, Mulleman was commissioned by the solo flautist of the
Kraków Philharmonic, who recorded his work for the
prestigious Polish label DUX. Duo Vermeulen-Verpoest, laureates of Klara’s Supernova 2019, played
his Duo’s creation at Bozar in January 2020 and recorded the work for label Etcetera. He has also composed for the Arditti String Quartet, Ensemble Sturm
Und Klang and guitarist Maarten Vandenbemden in
collaboration with the Julian Bream Foundation.
Mulleman’s arrangements are played and requested

by Philippe Graffin, Het Collectief and the chamber
music ensemble of the Antwerp Symphony Orchestra, among others. As a transcriber, Mulleman
worked closely with Kris Defoort on the piano reduction of his latest opera, The Time of Our Singing.


Lior Navok
De muziek van componist Lior Navok wordt wereld
wijd gespeeld in zalen als Carnegie Hall, Berliner
Philharmoniker, Sydney Opera House, Oper Frank
furt, Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Berlin, Nuern
berg Opera. Uit zijn passie voor het toneel zijn twee
opera’s voortgekomen: The Bet, gebaseerd op een
kort verhaal van Anton Tsjechov, en An Unserem Fluss
(Aan onze rivier). De laatste werd geschreven in
opdracht van Oper Frankfurt. Navoks liefde voor de
kinderwereld bracht de creatie van De kleine zee
meermin, naar Andersen, en De avonturen van Pi
nocchio, gebaseerd op Collodi. Deze werken werden
uitgevoerd in vele talen, waaronder Duits, Frans,
Hebreeuws, Spaans en Koreaans. Als pianist en
stichtend lid van het Butterfly Effect Ensemble voert
hij live composities uit met een breed scala aan
instrumenten en technieken. Het ensemble is gespe
cialiseerd in het creëren van live filmmuziek voor
stomme films, die de dagen van het stille-filmtijdperk
tot 1929 bestrijken.
Composer Lior Navok’s music is played worldwide in
venues such as Carnegie Hall, Berliner Philharmoniker, Sydney Opera House, Oper Frankfurt, Deutsche
Oper Berlin, Staatsoper Berlin, Nuernberg Opera,
among others. Two operas grew out of his passion
for the stage: The Bet, based on a short story by
Anton Chekhov, and An Unserem Fluss (On Our River).
The latter was commissioned by Oper Frankfurt.
Navok’s love for the world of children brought the
creation of The Little Mermaid, after Andersen, and
The Adventures of Pinocchio, based on Collodi.
These works have been performed in many lan
guages, including German, French, Hebrew, Spanish
and Korean. As pianist and founding member of the
Butterfly Effect Ensemble, he performs live compositions using a wide range of instruments and
techniques. The ensemble specialises in creating live
film music for silent films, covering the days of the
silent film era up to 1929.

Frederik Neyrinck
Frederik Neyrinck studeerde piano en compositie in
Brussel, Stuttgart en Graz. Hij werkte met verschillende orkesten en ensembles als Asko|Schönberg,
Nadar Ensemble, Klangforum Wien en Symfonieorkest Vlaanderen. I SOLISTI, Odysseia Ensemble en
SPECTRA maakten opnames van zijn muziek. In 20172018 was Neyrinck seizoenscomponist van Concertgebouw Brugge, wat resulteerde in het project Take
Out Obrecht, een concertroute door de historische
binnenstad van Brugge uitgevoerd door verschillende
solisten, koren, ensembles en orkesten. Van 2020 tot
2024 is hij Artist in Residence bij I SOLISTI, met nieuwe
projecten als Landru (2020) en Wild (2021). Hij is ook
zeer actief op het gebied van (kinder)muziektheater
en opera. Dit uit zich o.a. in een residentie bij LOD
muziektheater.
Frederik Neyrinck studied piano and composition in
Brussels, Stuttgart and Graz. He worked with various
orchestras and ensembles such as Asko|Schönberg,
Nadar Ensemble, Klangforum Wien and Symfonieorkest Vlaanderen. I SOLISTI, Odysseia Ensemble
and SPECTRA made recordings of his music. In 20172018, Neyrinck was season composer of Concertgebouw Brugge, resulting in the project Take Out
Obrecht, a concert route through the historic centre
of Bruges performed by various soloists, choirs, ensembles and orchestras. From 2020 to 2024, he will
be Artist in Residence at I SOLISTI, with new projects
such as Landru (2020) and Wild (2021). He is also
very active in the field of (children’s) musical theatre
and opera. This manifests itself, among other things,
in a residency at LOD muziektheater.

Kaija Saariaho
Kaija Saariaho is een prominent lid van een groep
Finse componisten en performers die wereldwijd furore maken. Ze studeerde aan de Sibelius Academie
bij de baanbrekende modernist Paavo Heininen. Ze
vervolgde haar studies in Freiburg bij Brian Ferneyhough en Klaus Huber, aan de zomercursussen in
Darm-stadt en, vanaf 1982, aan het IRCAM onderzoeksinstituut in Parijs - de stad die sindsdien het
grootste deel van de tijd haar thuis is geweest.
Voordat ze naar het IRCAM kwam, leerde Saariaho
de Franse spectralisten kennen, wiens technieken
gebaseerd waren op computeranalyse van het geluidsspectrum. Dit inspireerde haar om haar eigen
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methodieken te ontwikkelen om harmonische structuren te creëeren, alsook een gedetailleerde notatie
met harmonieken, microtonaliteit en een continuüm
van geluid dat zich uitstrekt van zuivere toon tot
ongepiepte ruis. Bij het IRCAM ontwikkelde ze computerondersteunde compositietechnieken en leerde
ze vloeiend werken met tape en live elektronica. Deze
ervaring beïnvloedde haar compositiebenadering
voor orkest, met de nadruk op het vormgeven van
dichte klankmassa’s in langzame transformaties.
Later in haar carrière wendde Saariaho zich tot de
opera, met groot succes. De ervaring om voor stemmen te schrijven, leidde tot een verandering van haar
muzikale taal, met een modaal georiënteerde melodie vergezeld van regelmatig herhalende patronen.
Deze vernieuwde muzikale taal zette zich ook verder
in haar orkestwerken. Twee kwaliteiten hebben haar
volledige carrière gekenmerkt: nauwe samenwerkingen met individuele kunstenaars en muziek als een
cruciale vorm van communicatie.
Kaija Saariaho is a prominent member of a group of
Finnish composers and performers who are making
a worldwide impact. She studied at the Sibelius
Academy with the pioneering modernist Paavo
Heininen. She continued her studies in Freiburg with
Brian Ferneyhough and Klaus Huber, at the Darmstadt
summer courses, and, from 1982, at the IRCAM research institute in Paris – the city which has been
most of the time her home ever since. Before coming
to IRCAM, Saariaho learned about the French spectralists, whose techniques are based on computer
analysis of the sound-spectrum. This inspired her to
develop her own method for creating harmonic
structures, as well as the detailed notation using
harmonics, microtonality and a continuum of sound
extending from pure tone to unpitched noise. At
IRCAM, she developed computer-assisted composition techniques and acquired fluency in working
with tape and live electronics. This experience influenced her approach to writing for orchestra, with its
emphasis on the shaping of dense masses of sound in
slow transformations. Later in her career, Saariaho
turned to opera, with outstanding success. The experience of writing for voices led to a change of direction in her musical language, with a new vein of
modally oriented melody accompanied by more
regular repeating patterns, which also carried over
into her orchestral works. Two features have marked
her whole career: a close association with individual
artists and a concern to use music as a crucial form
of communication.
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François Sarhan
François Sarhan is een Franse componist, regisseur
en beeldend kunstenaar. Hij studeerde compositie
bij Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Magnus
Lindberg, Philippe Manoury, Tristan Murail en Guy
Reibel. Daarnaast studeerde hij analyse, esthetiek,
cello, directie, harmonie en contrapunt. Sarhan
staat bekend om zijn muziektheater en multimediale
werken waarin hij vaak zelf optreedt. Hij schreef het
boek Introduction à l’Histoire de la Musique (2002)
en is de initiatiefnemer van het artistieke collectief
CRWTH, dat sinds 2000 multimediaprojecten creëert
en uitvoert. Sarhan doceerde aan het IRCAM tussen
1998 en 2002, en sinds 1999 aan de Marc Bloch
Universiteit in Straatsburg. Sinds 2015 doceert hij
compositie aan de Universität der Künste (Berlijn) en
af en toe aan de Musikhochschule in Dresden.
François Sarhan is a French composer, director and
visual artist. He studied composition with Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg,
Philippe Manoury, Tristan Murail and Guy Reibel. He
also studied analysis, aesthetics, cello, conducting,
harmony and counterpoint. Sarhan is known for his
musical theatre and multimedia works in which he
often performs himself. He wrote the book Introduction à l’Histoire de la Musique (2002) and is the initiator of the artistic collective CRWTH, which has
been creating and performing multimedia projects
since 2000. Sarhan taught at IRCAM between 1998
and 2002, and at the Marc Bloch University in Strasbourg since 1999. Since 2015, he has taught composition at the Universität der Künste (Berlin) and
occasionally at the Musikhochschule in Dresden.

Thomas Smetryns
Thomas Smetryns studeerde compositie aan het
conservatorium van Gent. Zijn zoektocht in het creëren van een experimentele muziekpraktijk resulteert
in projecten waarbij een brede waaier aan instrumenten (gaande van ophecleide tot elektronica en
platendraaiers), uitvoerders (professionele klassiek
geschoolde muzikanten, muzikanten uit de improvisatie scène maar ook amateurs en jongeren) en verschillende manieren van noteren aan bod komen.
Smetryns schreef werken voor onder andere SPECTRA, pianist Daan Vandewalle, trompettist Jason
Price, M&M ensemble en HERMESensemble. Daarnaast is hij ook actief als luitist. Improviseren doet hij

voornamelijk met zijn uitgebreide collectie stemvorken en zijn collectie etnische muziek op 78-toeren
platen. Hij put uit een heterogeen cultureel erfgoed:
de Europese kunstmuziek van de voorbije eeuwen,
maar even goed veldopnames van volksmuziek.
Sinds 2008 is Smetryns verbonden aan LOD muziektheater. In opdracht van LOD schreef hij de muziek
voor de voorstelling verschillende voorstellingen als
De Duivel beduveld (2008), De ongelooflijke veranderingen van Meneer Afzal (2013) en In Between Violet
and Green (2017).
Thomas Smetryns studied composition at the Con
servatory of Ghent. His quest in creating an expe
rimental music practice results in projects involving a
wide range of instruments (ranging from ophecleide
to electronics and turntables), per
formers (profes
sional classically trained musicians, musicians from
the improvisation scene but also amateurs and
youngsters) and different ways of notation. Smetryns
has written works for SPECTRA, pianist Daan Vande
walle, trumpeter Jason Price, M&M ensemble and
HERMESensemble, among others. He is also active
as a lutenist. He improvises mainly with his extensive
collection of tuning forks and his collection of ethnic
music on 78-rpm records. He draws on a hetero
geneous cultural heritage: the European art music
of past centuries, but equally field recordings of folk
music. Since 2008, Smetryns has been associated
with LOD muziektheater. Commissioned by LOD, he
wrote the music for the performance several shows
like De Duivel beduveld (2008), De ongelooflijke veranderingen van Meneer Afzal (2013) and In Between
Violet and Green (2017).

Anna Sowa
Anna Sowa (1987, PL) is een experimentele componist
en kunstenaar, gevestigd in Basel. Ze richt zich voor
namelijk op het verkennen van elektronische muziek
en uitvoerende kunsten. Ze is geïnteresseerd in het
snijvlak van beweging, gebaar en theatraliteit in
relatie tot elektronische en instrumentale muziek. Ze
studeerde af aan de Bacewicz Academy of Music in
Łódź (PL) met een masterdiploma in euritmie (2011)
en compositie (2016). In het kader van het Erasmus+
programma studeerde ze in het academiejaar 2014-15
compositie en visualisatie aan de Folkwang Univer
sität der Künste in Essen (DE). Dankzij de Chinese
overheidsbeurs kreeg ze de kans om in het academie
jaar 2017-18 aan het Shanghai Conservatory of Music

(CN) te studeren. In 2021 voltooide ze een Gespecialiseerde Master in Compositie met componisten
Caspar Johannes Walter en Johannes Kreidler. Haar
werken werden uitgevoerd op festivals als Warsaw
Autumn, Musica Polonica Nova, Experimental Tuesdays Festival, Musica Moderna (PL), C.A.R. contemporary art ruhr in Essen (DE), Festival Forfest (CZ) en
Sao Paulo Contemporary Composers Festival (BR).
In 2021 won ze de Fringe wedstrijd van de Fondazione
Haydn Stiftung. In het kader van deze prijs ging
Sowa’s opera Silenzio/Silence in maart 2022 in première op het operafestival Larger Than Life in Bolzano
(IT). Van 2011 tot 2017 was ze docente aan de Complex
of Music School in Radom (PL) en docente pianoimprovisatie aan de Faculteit Euritmie van het Grażyna
en Kiejstut Conservatorium (PL). Zij is lid van de IAWM
(The International Alliance for Women in Music), de
Young Polish Composer Society en het Polish Institute
of World Art Studies.
Anna Sowa (1987, PL) is a Basel-based experimental
composer and artist, who mainly focuses on exploring electronic music and fields of performing arts.
She is interested in the intersection of movement,
gesture and theatricality in relation to electronic
and instrumental music. She graduated from the
Bacewicz Academy of Music in Łódź (PL) with a master
degree in eurhythmics (2011) and composition (2016).
As part of the Erasmus+ Programme, she studied
composition and visualization at Folkwang University
of the Arts in Essen (DE) in the academic year 2014-15.
As a Chinese government scholarship recipient, she
studied at the Shanghai Conservatory of Music (CN)
in the academic year 2017-18. In 2021 she finished a
Specialised Master in Composition with composers
Caspar Johannes Walter and Johannes Kreidler.
Her works have been performed at festivals such as
Warsaw Autumn, Musica Polonica Nova, Experimental
Tuesdays Festival, Musica Moderna (PL), C.A.R. contemporary art ruhr in Essen (DE), Festival Forfest (CZ)
and Sao Paulo Contemporary Composers Festival
(BR). In 2021 she won the Fringe competition of the
Fondazione Haydn Stiftung. As part of this prize,
Sowa’s opera Silenzio/Silence was premiered in March
2022 on the opera festival Larger Than Life in Bolzano
(IT). From 2011 until 2017 she was a teacher at the
Complex of Music School in Radom (PL) and a lecturer in piano improvisation at The Faculty Eurhythmics
of The Grażyna and Kiejstut Academy of Music (PL).
She is a member of IAWM (The International Alliance
for Women in Music), the Young Polish Composer
Society and the Polish Institute of World Art Studies.
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Marco Stroppa
Marco Stroppa (1959) behoort tot de eerste gene
ratie Italiaanse componisten die gebruik maakten
van computers en die deze beschouwden als een
natuurlijk en legitiem middel voor de muziekcompo
sitie en uitvoering. Hij is geïnteresseerd in concepten
en ervaringen van geluid, ruimte en perceptie. Stroppa studeerde van 1980 tot 1983 in Italië, waar hij diploma’s behaalde in piano, koormuziek, koordirectie,
compositie en elektronische muziek. Tussen 1984 en
1986 studeerde hij verder in de VS: computer-gegenereerde muziek, computerwetenschap, cognitieve
psychologie en kunstmatige intelligentie. Stroppa
oefende functies uit als directeur van IRCAM’s
Depart
ment of Musical Research en hoogleraar
compositie en computermuziek aan de Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, waar
hij Helmut Lachenmann opvolgde. Stroppa’s werken,
vaak in de vorm van thematische cycli, putten inspiratie uit een breed scala aan ervaringen: zijn lezing
van poëtische en mythologische teksten, een attente
betrokkenheid bij ecologische en sociaal-politieke
kwesties, de studie van etnomusicologie en zijn persoonlijke contact met de artiesten voor wie hij
schrijft. Het repertoire van de componist omvat composities voor traditionele instrumenten, maar ook
voor concertmuziek voor nieuwe media, muziektheater en radio.
Marco Stroppa (1959) belongs to the first generation
of Italian composers that made use of computers,
viewing them as a perfectly natural and legitimate
means for composing and performing music. He is
interested in concepts and experiences of sound,
space and perception. Stroppa studied music in Italy
between 1980 and 1983, obtaining diplomas in piano,
choral music, choir direction, composition and electronic music. He undertook further studies in the US
between 1984 and 1986: computer-generated music,
computer science, cognitive psychology and artificial intelligence. Stroppa held positions such as
director of IRCAM’s Department of Musical Research
and professor of composition and computer music at
the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Stuttgart, where he succeeded Helmut Lachenmann.
Often assembled in the form of thematic cycles,
Stroppa’s works draw inspiration from a wide range
of experiences: his reading of poetic and mythological texts, a thoughtful engagement in ecological and
socio-political issues, the study of ethnomusicology
and his personal contact with the performers for
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whom he writes. The composer’s repertory includes
compositions for traditional instruments as well as
for new media concert music, musical theater and
radio.

Karel Stulens
Karel Stulens is een componist van nieuwe kunst en
muziek, gevestigd in Gent. Zijn werk varieert van orkest- en kamerwerken, voornamelijk met performatieve en multi-media componenten, tot interactieve
video’s. Onderzoek en vragen naar stereotypen, traditionalisme en institutionele mechanismen vormen
zijn basis voor het creëren van nieuw werk. Stulens
ziet het concept van componeren als het werken met
componenten. Hierdoor is zijn werk vaak communicatief met het wereldwijde archief, fenomenen uit
onze hedendaagse samenleving en found footage
(voornamelijk van het internet). In 2018 was Karel
Stulens de eerste geselecteerde componist van de
SOV Componistenacademie van Symfonieorkest
Vlaanderen. Met deze selectie kwam de creatie van
zijn eerste orkestwerk EXPIRED. In 2019 werd dit
orkestwerk geselecteerd om het Vlaams Gewest te
vertegenwoordigen op de World New Music Days
2020 in Nieuw-Zeeland. Karel Stulens nam deel aan
veel verschillende cursussen, waaronder de Darmstädter Ferienkurse, ChampdAction.LAbO, Bijloke
Summer Academy en Musiques et Recherches.
Karel Stulens is a Ghent-based composer of new art
and music. His work ranges from orchestral and
chamber works, mainly with performative and multimedia components, to interactive videos. Research
and questions about stereotypes, traditionalism and
institutional mechanisms form his basis for creating
new work. Stulens sees the concept of composing as
working with components. As a result, his work is
often communicative with the global archive, phenomena from our contemporary society and found
footage (mainly from the internet). In 2018, Karel
Stulens was the first composer selected from Symfonieorkest Vlaanderen’s SOV Composer Academy.
With this selection came the creation of his first orchestral work EXPIRED. In 2019, this orchestral work
was selected to represent the Flemish Region at the
World New Music Days 2020 in New Zealand. Karel
Stulens participated in many different courses, including the Darmstädter Ferienkurse, ChampdAction.
LAbO, Bijloke Summer Academy and Musiques et
Recherches.

Annelies Van Parys
Annelies Van Parys is een van de meest toonaangevende componisten in België. Ze schrijft solo en kamermuziekwerk evenals grote orkestrale composities. Ze
heeft een sterke voorliefde voor muziektheater. Sinds
2007, als componist in residentie bij Muziektheater
Transparant, schreef ze heel wat muziektheatrale
werken. Zo waren er de opmerkelijke voorstellingen
RUHE, An Oresteïa en Private View, haar eerste opera
die maar liefst 4 prijzen won, ondermeer de FedoraRolf Liebermann Prize. Samen met Gaea Schoeters,
schreef ze de opera USHER, op rechtstreeks verzoek
van de Staatsoper Berlin en Folk-operan Stockholm
waar de voorstelling te zien was in respectievelijk
2018 en 2019 met zelfs een herneming in Berlijn in
2020. De opera werd genomineerd voor de prestigieuze Opera Awards. Ze kreeg ook heel veel lof voor
haar groot A War Requiem voor het Nationaal Orkest
van België en Collegium Vocale Ghent met Sophie
Karthauser en Thomas Bauer als solisten en Hugh
Wolff als dirigent, dat de officiële herdenking van
WOI afsloot. 2022 was al een druk jaar. Haar Eco…
del vuoto voor het Concertgebouw Orkest Amsterdam dat (met wat vertraging door Covid) in première
ging, werd enthousiast onthaald. In mei was er de
première van haar Pianoconcerto voor Jan Michiels
met Antwerp Symphony en Martyn Brabbyns. In september volgt de creatie van Notwehr, een muziektheaterproductie ontstaan als rechtstreekse opdracht
van de Biennale Musica di Venezia.
Annelies Van Parys is one of the leading composers in
Belgium. She writes solo and chamber music as well
as large orchestral compositions. She has a strong
penchant for music theatre. Since 2007, as composer
in residence at Muziektheater Transparant, she has
written many works for music theatre. These include
the remarkable performances RUHE, An Oresteïa
and Private View, her first opera which won no less
than four prizes, including the Fedora-Rolf Liebermann Prize. Together with Gaea Schoeters, she
wrote the opera USHER, a commission from the
Staatsoper Berlin and Folkoperan Stockholm, where
it was performed in 2018 and 2019 respectively, with
even a reprise performance in Berlin in 2020. The
opera was nominated for the prestigious Opera
Awards. She also received high praise for her great
A War Requiem for the National Orchestra of Belgium
and Collegium Vocale Ghent with Sophie Karthauser
and Thomas Bauer as soloists and Hugh Wolff as
conductor, which closed the official commemoration

of WWI. 2022 was already a busy year. Her Eco... del
vuoto for the Concertgebouw Orchestra Amsterdam
that premiered (with some delay due to Covid) was
received enthusiastically. May saw the premiere of
her Piano Concerto for Jan Michiels with Antwerp
Symphony and Martyn Brabbyns. This is followed in
September by the premiere of her creation Notwehr,
a music-theatre production created as a direct commission from the Biennale Musica di Venezia.

Serge Verstockt
Serge Verstockt (1957) studeerde notenleer en geluidstechniek aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel. In deze periode volgde hij gelijktijdig cursussen beeld- en geluidsmontage aan het RITCS.
Nadien studeerde hij aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen bij klarinettist Walter
Boeykens. Aan de SEM-studio (Studio voor Experimentele Muziek) van Joris Delaet kwam hij in contact met elektronische klankmanipulatie. Van 1983
tot 1985 studeerde hij aan het Instituut voor Sonologie
te Utrecht bij Gottfried Michael Koenig – pionier van
de computerondersteunde compositie. Hij toonde
Verstockt de mogelijkheden van informatica. Deze
elementen lopen doorheen zijn volledige oeuvre:
Verstockt wordt een sterke verdediger en voortrekker
van computerondersteunde compositie. In 1985 organiseerde hij onder meer de “Elektronische Muziekdagen Antwerpen”. Hij was toen ook als docent
verbonden aan het conservatorium van Arnhem.
In België bestond in die periode een tekort aan professionele ensembles gespecialiseerd in hedendaagse muziek. Om hieraan tegemoet te komen richtte hij
in 1988 het ensemble Champ d’Action (nu ChampdAction) op dat sindsdien heel wat Vlaamse hedendaagse muziek op het programma heeft geplaatst
(en nog steeds plaatst). Verstockt kreeg verscheidene
opdrachten via o.a. Festival van Vlaanderen, Stad
Antwerpen, Wien Modern, Artefact Festival, Music@
venture, Ars Musica en DE SINGEL.
Serge Verstockt (1957) studied solfège and sound
engineering at the Royal Conservatoire of Brussels.
During this period, he also took courses in sound and
visual editing at the RITCS. Afterwards he studied at
the Royal Conservatory of Antwerp with clarinetist
Walter Boeykens. At Joris Delaet’s SEM studio (Studio
voor Experimentele Muziek) he came into contact
with electronic sound manipulation. From 1983 to
1985 he studied at the Institute of Sonology in Utrecht
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with Gottfried Michael Koenig - pioneer of computeraided composition. He showed Verstockt the possibilities of informatics. These elements run through
his entire oeuvre: Verstockt becomes a strong defender
and pioneer of computer-aided composition. In 1985
he organized, amongst other things, the “Antwerp
Electronic Music Days”. At the time he was also teaching at the Arnhem Conservatory. During that period there was a shortage of professional ensembles

in Belgium specialized in contemporary music. To
meet this need, ihe founded the ensemble Champ
d’Action (now ChampdAction) in 1988, which has
since performed (and continues to perform) a great
deal of Flemish contemporary music. Verstockt has
received various commissions from such institutions
as the Festival of Flanders, the City of Antwerp,
Wien Modern, the Artefact Festival, Music@venture,
Ars Musica and DE SINGEL.

EXTRA

LOCATIES
LOCATIONS

Programmaboek /
Programme book
Gratis / Free

Adres & dichtstbijzijnde bushalte /
Address & nearest bus stop

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.
LUCA Café
Zaterdag 29 oktober - Zondag 30 oktober /
Saturday 29 October - Sunday 30 October
16u-17u30 / 4PM-5.30PM
STUDIO Café (@ Studio Manhattan)
Vrijdag 28 oktober - Zondag 30 oktober /
Friday 28 October - Sunday 30 October
19u30-1u / 7.30PM-1AM

BAC ART LAB
Vital Decosterstraat 102, 3000 Leuven
Halte Leuven Dirk Boutslaan
LUCA School of Arts Campus Lemmens
Lemmensberg 3, 3000 Leuven
Halte Leuven Lemmensinstituut
Studio Manhattan
Kolonel Begaultlaan 21, 3012 Leuven
Halte Leuven Engels Plein
Info en dienstregelingen: www.delijn.be /
Info and timetables: www.delijn.be/en
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