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de vorm voorbiJ 
bram van camp: tetrahedron

laten we er maar gelijk voor uitko-
men: werk van jonge componisten 
beschrijven, zoiets doen we niet graag. 
uitgaande van de clichématige pre-
misse dat jonge kunstenaars in hun stijl 
moeten groeien, loopt elke omschrij-
ving van hun werk - hoe omzichtig ook -
het risico té dicht bij de realiteit te 
staan. Enerzijds dienen we ons ervan 
te vergewissen dat hun schriftuur on-
derhevig is aan de wispelturigheid van 
wasdom, waardoor sommige karak-
teristieke elementen pas in het licht 
van de toekomst als dusdanig kunnen 
worden geduid. Anderzijds moeten we 
erkennen dat elke nieuwe compositie 
noodgedwongen een experiment is, 
waarbinnen nieuwe horizonten worden 
verkend. Wat dus te schrijven over een 
werk dat de wereld nog niet hoorde? 
Wat te denken over nieuwe werken, die 
nog onbevangen schommelen tussen 
de referentieloze repetitiezaal en de 
concerthal, waar ze zullen communice-
ren met een scala aan vooronderstel-
lingen en interculturele kaders? maar 
enfin - omdat u het bent en omdat het 
nu eenmaal onze job is - riskeren we de 
sprong, op het gevaar af fout begrepen 
te worden: ‘tetrahedron’, de nieuwste 
compositie van de jonge vlaamse com-
ponist bram van camp, is omwille van 
de bereikte synthese tussen syste-
matiek en schoonheid een (voorlopig) 
sleutelwerk in zijn oeuvre.
Alvorens deze dure woorden nader 
te expliciteren, laten we de compo-
nist zelf aan het woord: “‘tetrahedron’ 
is het resultaat van een jaar muzikale 
bezinning en onderzoek naar voor mij 
‘mooie harmonieën’, die hun oorsprong 

vonden in volledig intuïtieve samen-
klanken. net zoals mijn vorige composi-
ties waren ook hier de eerste schetsen 
een puur intuïtieve aangelegenheid. dit 
volstond echter niet om een grotere 
compositorische eenheid te verkrijgen, 
die noodzakelijk was voor een werk 
van deze omvang.” de door van camp 
- recentelijk prijswinnaar van de Jeugd 
en muziek prijs voor compositie -  
aangestipte dialectiek tussen schoon-
heid en eenheid is tekenend voor zijn 
compositorische stilistiek. centraal in 
zijn klankvoorstelling staat de syste-
matische ordening van geluid. Een stijl 
waarin elke noot verklaard kan worden 
binnen een consequent systeem sug-
gereert de aanname van een serieel 
of intellectualistisch denkkader. de 
uitdaging waarvoor van camp zich-
zelf geplaatst zag, was om de muzikale 
ontwikkeling niet vast te laten rijden 
binnen een al te strikte systematiek. 
van camps werklijst laat zich dan ook 
vertalen als een zoektocht naar manie-
ren om klank en systematiek samen te 
nemen.
met ‘tetrahedron’ - van camps eerste 
compositie voor symfonieorkest -  
heeft die vraagstelling een (eerste) 
grootschalige vorm gekregen. van 
camps compositie is opgebouwd uit 
vier jazzy akkoorden, die - herleid tot 
vier modi - als harmonisch basismate-
riaal fungeren en als auditief ervaar-
bare steunpunten voor de compositie 
gelden. tussendoor klinken improvi-
satorisch aandoende klankvelden en 
subtiel verschuivende orkestlagen. de 
titel verklaart zich bijgevolg vanuit de 
vier modi, waarvan elke klankwereld 

zich kan ontwikkelen of transformeren 
tot een van de drie andere. immers, de 
tetrahedron is een ruimtelijke figuur 
met vier driehoekige vlakken die elkaar 
alle raken (denk daarbij aan een drie-
dimensionale piramide met driehoe-
kige onderkant). de geometrische en 
zodoende cerebrale titel is dus geens-
zins uitgangspunt maar wel uitkomst 
van van camps compositorische 
zoektocht. de in de oudheid gepre-
zen harmonische perfectie van deze 
figuur weerspiegelt aldus niet alleen de 
vormelijke perfectie van van camps 

partituur, maar ook op inhoudelijk vlak 
de ‘perfecte’ schoonheid die de com-
ponist ervoer in zijn persoonlijke be-
leving van de vier modi. zoals daarnet 
gezegd: de synthese tussen systema-
tiek en schoonheid. daar mag alleen 
de componist nog woorden aan vuil 
maken: “muziek heeft voor mij slechts 
één doel: klinken! ‘tetrahedron’ blijft 
een compositie die verklankt wat ikzelf 
dolgraag zou willen horen en is het re-
sultaat van een jaar onderzoek naar de 
voor mij essentiële klanken.” 

bram van camp © georges brems



voorbiJ 
wereld en realiteit
einoJuhani rautavaara: symFonie nr 5

“composities hebben een uniek meta-
fysisch wezen.” het is een uitspraak die 
je niet meteen in de mond zou leggen 
van een componist uit het midden van 
de vorige eeuw, maar welaan: het zijn 
woorden van Einojuhani rautavaara. 
nu bekeek (en bekijkt) deze finse 
componist zijn muziek wel eens vaker 
vanuit mystieke of romantische invals-
hoeken. zo beschouwt hij zichzelf als 
componist niet zozeer tot ‘schepper’ 
van een werk, maar veeleer als ‘vroed-
vrouw’ of als een creatief ‘medium’ 
waardoorheen de sluimerende muziek 
haar weg naar voltooiing vindt. door 
de vinger te leggen op de intrinsieke 
vitaliteit van muziek en zijn onbepaal-
de positie als kunstenaar omarmde 
rautavaara een romantisch ‘idée re-
çue’ dat het radicale modernisme van 
zijn collega’s volledig ontvreemd was. 
“Een romanticus heeft geen coördi-
naten. in de tijd is hij steeds gisteren 
of morgen, maar nooit vandaag. in de 
ruimte is hij ginds of ‘jenseits’, maar 
nooit hier.” het mag verklaren waarom 
rautavaara’s muziek lange tijd een 
misbegrepen repertoire vormde. zijn 
mystiek-romantische instelling werd 
namelijk onverzoenbaar geacht met de 
modernistische roep om rationalise-
ring. pas met afstand werd duidelijk dat 
de muziek van deze uiterst veelzijdige 
componist geen verkapt esoterisme 
predikt, maar net een integer oeuvre 
vormt dat mettertijd aan betekenis 
lijkt te winnen. rautavaara’s vijfde 
Symfonie is een uitstekend voorbeeld 

van de wijze waarop deze componist 
er in slaagde de combine tussen ratio-
neel modernisme en romantische zeg-
gingskracht treffend uit te werken.
de symfonie uit 1985 is het sluitstuk van 
een orkestrale trilogie die de compo-
nist schreef voor de finse omroep. 
het eerste deel in dit drieluik was het 
enigmatische orkestwerk ‘Angels and 
visitations’ (1978), het tweede deel was 
het spectaculaire contrabasconcerto 
‘Angel of dusk’ (1980). rautavaara’s 
keuze om deze trilogie te eindigen met 
een symfonie, is betekenisvol. met 
zijn vijfde Symfonie deed de com-
ponist immers na lange tijd opnieuw 
een gooi naar het symfonische genre: 
rautavaara’s vorige, vierde Symfonie 
dateerde immers van 1963. niet enkel 
de temporele afstand tussen beide 
symfonieën markeert de ambigue hou-
ding van deze componist ten opzichte 
van de symfonie, ook de moeilijke ont-
staansgeschiedenis van de vier eerste 
symfonieën duiden aan dat het genre 
voor rautavaara allesbehalve een van-
zelfsprekende muzikale structuur was. 
zo werden de vier eerste symfonieën 
in de jaren 1980 volledig herschreven 
en verdween een voortijdige versie 
van zijn vierde Symfonie zelfs volledig 
in de prullenmand. dat deze vier eerste 
symfonieën alle herschreven werden 
tijdens en na het werkproces aan de 
vijfde Symfonie, zegt veel over de ver-
anderde houding die rautavaara in de 
jaren 1980 tegenover het genre aan-
nam. dat de fin zoveel esthetische du-einojuhani rautavaara



bio vertoonde wanneer het aankwam 
op symfonische structuren, mag deels 
verklaard worden vanuit zijn nationale 
achtergrond: de indrukwekkend inno-
vatieve symfonieën die zijn landgenoot 
Jean Sibelius aan het begin van de twin-
tigste eeuw naliet, noopt menig fins 
componist tot bescheidenheid. dat het 
tot in de jaren 1980 duurde vooraleer 
rautavaara in het reine kwam met de 
symfonie als vorm, maakt zijn vijfde 
Symfonie dan ook tot een ankerstuk in 
zijn volledige oeuvre.
ook rautavaara’s beslissing om in deze 
symfonie af te zien van een extramuzi-
kale titel of programma stipt aan dat de 
componist - ten opzichte van de twee 
eerdere werken uit de trilogie - een 
andere weg insloeg. of, in de woorden 
van rautavaara zelf: “componisten 
veranderen samen met de wereld 
die rondom hen verandert. ook deze 
symfonie getuigt van een veranderd 
opzet: zo draagt ze, in tegenstelling tot 
de twee andere werken uit mijn trilogie, 
geen titel die verwijst naar het ‘en-
gelachtige’. dat komt omdat dit werk 
louter symfonie wil zijn: een onafge-
broken gebeurtenis, een reis of avon-
tuur, waarin karakters en landschap-
pen uit de eerdere delen van deze 
trilogie elkaar ontmoeten.” Effectief 
is rautavaara’s vijfde Symfonie een 
eendelig werk dat zich laat omschrijven 
als een onafgebroken reis doorheen 
wisselende landschappen. het effect 
dat rautavaara sorteert door middel 
van kolossale orkesterupties, inventief 
ingekleurde klanktapijten en een lang-
zaam openvouwende structuur (waar-
in de afstand tussen forsige tutti’s en 
slepende strijkersklanken steeds gro-
ter wordt) is een fraai voorbeeld van 
’s mans gave om muziek te schrijven 
met een ‘uniek metafysisch wezen’. 

de beste omschrijving van het werk 
komt dan ook van collega-componist 
kalevi Aho, die het lumineuze werk 
omschreef als “een steeds uitdijende 
spiraal - je lijkt steeds terug te keren 
naar iets wat je kent, maar toch is het 
steeds een revolutie, die je veel ver-
der brengt dan verwacht. het is haast 
alsof het werk streeft naar een wereld 
voorbij abstract constructivisme of de 
beschrijving van gemoedswisselingen. 
de symfonie strekt de handen uit naar 
iets dat véél verder ligt en universe-
ler is - waardoor het de luisteraar naar 
nieuwe werelden en nieuwe realiteiten 
brengt.”

Filmmuziek die gehoord 
mag worden 
leonard bernstein: on the waterFront

in november 1943 maakte de piepjon-
ge assistent van de zieke topdirigent 
bruno Walter een sensationeel de-
buut aan de new york philharmonic. 
veertien jaren later werd de succes-
rijke invaller benoemd tot muziekdirec-
teur van dezelfde instelling. in de jaren 
daartussen had de dirigent niet enkel 
faam gemaakt met zijn muziekinter-
pretatieve vaardigheden, maar was hij 
ook als componist een héél erg grote 
meneer geworden. En dat was nog 
maar de opmaat van een loopbaan die 
een onuitwisbare stempel zou drukken 
op de Amerikaanse, en bij uitbreiding 
de hele westerse muziekwereld. dat 
deze jongeman, leonard bernstein, het 
al bij leven schopte tot hét icoon van de 
klassieke muziek, was geen toeval. zijn 
bijzonder sterke, innemende en charis-
matische persoonlijkheid, maar ook zijn 
turbulente privéleven en sterrenstatus 
maakten hem tot een geliefd socie-
tyfiguur. zijn muzikale kwaliteiten en 
zijn enthousiasmerende bezieling als 
dirigent konden rekenen op veel bijval 
en respect binnen het ernstige muziek-
milieu. zijn breed toegankelijke, onbe-
schroomd emotionele composities 
werden geliefd door ontelbare muziek-
liefhebbers. zijn onverflauwde inzet 
om de schoonheid van muziek over te 
dragen op zoveel mogelijk mensen en 
jongeren door middel van pedagogi-
sche concerten, opnamen, artikels en 
televisie-uitzendingen maakte hem tot 
een muzikale messias.
de fascinerende persoonlijkheid die 
bernstein uitstraalde, had veel te ma-

ken met zijn enigmatische en enigs-
zins kameleontische status. immers, 
als geen ander wist bernstein twee 
werelden met elkaar te verzoenen die 
voordien volstrekt van elkaar geschei-
den waren: die van de ‘hoge’ cultuur 
en die van de ‘lage’ cultuur. Enerzijds 
was hij een dirigent die werkte binnen 
Europees genormeerde vestigingen 
als ballet-, opera- en concertinstellin-
gen, anderzijds vond hij zich als com-
ponist niet te beroerd om binnen de 
commerciële regionen van broadway 
en hollywood naam te maken. En 
bernstein hield van tweerichtingsver-
keer: nu eens verrijkte hij de traditio-
nele ballet- en concertmuziek met trivi-
ale, jazzy of zelfs poppy musicalia, dan 
weer bedacht hij met ‘on the town’ en 
‘West side story’ het musicalgenre met 
heuse opera-allures. 
dat bernsteins zwak voor muzikale 
hybriditeit of artistieke kruisbestuiving 
af en toe buiten de grenzen van het 
podium keek, daarvan getuigt de film-
muziek die hij schreef voor ‘on the wa-
terfront’. de film van Elia kazan uit 1954 
over een ex-boxer (marlon brando) die 
het als havenarbeider aan de stok krijgt 
met zijn corrupte bazen, werd door 
bernstein bediend van een passende 
(en voor de oscars genomineerde) 
soundtrack. toch was het niet eenvou-
dig de klus te klaren, zo verklaarde hij 
later: “toen ik de ongemonteerde ver-
sie van de film zag, was ik ervan over-
tuigd dat het een meesterwerk was. 
ik was dolenthousiast dat ik de muziek 
voor deze film mocht schrijven, al wist 



ik dat zoiets een ondankbare taak zou 
worden. uiteindelijk moet je je als film-
componist haast onzichtbaar maken. 
men zegt zo vaak dat de beste film-
muziek diegene is die je niet bewust 
hoort. Als je ze wel hoort, is het geen 
filmmuziek meer, maar echte muziek.” 
ondanks die wetenschap kostte het 
bernstein veel moeite de partituur af te 
leveren: het vele aanleveren van cor-
recties, aanvullingen en coupures tij-
dens de montage was hij niet gewend. 
“hollywood is net zoals ik het me voor-
stelde, alleen nog erger!” zo schreef hij 
aan zijn boezemvriend Aaron copland. 
nooit nog zou hij een soundtrack schrij-
ven…
teleurgesteld om de vele ‘verminkin-
gen’ die hij diende aan te brengen in de 
partituur, hield bernstein zich eraan de 
beste (en in de montage weggesne-
den) muziek uit zijn score om te wer-
ken tot een symfonische suite, die in de 
concertzaal zou kunnen klinken. Een 
gelukkige keuze, want deze suite is een 
hyperaanstekelijke partituur boordevol 
verrassingen. van de atmosferische 
hoornsolo aan het begin, over de ge-
dempte trompetten en saxen (die de 
mistige haven van new york moesten 
verbeelden) evolueert deze muziek tot 
de frenetieke ritmes en opzwepende 
orkesterupties die zo typisch zijn voor 
bernsteins muziek. kortom: een gradu-
eel aanzwellend orkestraal avontuur 
dat ook zonder de filmbeelden (en mis-
schien net daarom) perfect overeind 
blijft.

leonard bernstein © hulton deutsch collection



experiment 
in contrastwerking
mark-anthony turnage: riFFs and reFrains

Wie bij moderne britse muziek nog 
steeds denkt aan het bedrieglijke 
pastoralisme van britten of het onor-
thodoxe constructivisme van tippett, 
moet dringend bijscholen. hun moder-
nistische klanken werden in de jaren 
1970 en ‘80 gecounterd door de hyper-
compacte en ingenieuze muziek van 
componisten als brian ferneyhough en 
michael finnissy. toch was de zoge-
naamd ‘nieuw-complexe’ muziek van 
deze heren geen lang leven beschoren. 
Aan het eind van de vorige eeuw stond 
met componisten als thomas Adès, 
george benjamin en mark-Anthony 
turnage een nieuwe generatie op, die 
het postmodernistische pleidooi voor 
een interculturele en -historische dia-
loog nieuw leven inbliezen. de eigen-
tijdse muziekstijl van turnage - recent 
aangesteld als ‘composer in residence’ 
van het chicago Symphony orchestra - 
omvat dan ook niet toevallig een heel 
gamma aan muzikale invloeden en sti-
listische referenties. daarbij gaat hij de 
confrontatie met pop, rock en jazz niet 
uit de weg. Al sinds zijn eerste compo-
sities - daterend uit de jaren 1980, het 
hoogtepunt van de reeds vermelde 
‘new complexity’-beweging - incor-
poreerde turnage elementen uit po-
pulaire en gevestigde musicalia en 
ontwikkelde hij een schriftuur die het 
midden houdt tussen de experimen-
tele klanken van jazz- en rockgroot-
heden als miles davis of prince en de 
neoklassieke flair van componisten als 
britten, Stravinsky, henze en knussen. 
Wanneer sprake van turnage denken 

we dan ook onmiddellijk aan energieke 
soundscapes, ritmische adrenalinesto-
ten, wild uithalende melodieën en sme-
rige saxklanken, zoals bijvoorbeeld in 
het wereldwijd bejubelde ‘blood on the 
floor’, turnages compositie voor jazz-
trio en groot ensemble. dat turnage 
bovendien een begenadigd orkestrator 
is, met een voorliefde voor langade-
mige muzikale structuren à la bruckner, 
bewees de componist met de orkest-
werken die hij schreef voor het city 
of birmingham Symphony orchestra, 
waarvan hij begin jaren 1990 ‘composer 
in association’ was.
inmiddels is turnage - met twee ope-
ra’s, een twintigtal orkestwerken en 
een massa kamer- en ensemblemu-
ziek op zijn palmares - uitgegroeid tot 
een van de meest opmerkelijke britse 
componisten van het moment. ‘riffs 
and refrains’, het ‘klarinetconcerto’ dat 
hij in 2003 schreef voor zijn landgenoot 
michael collins, doet die reputatie alle 
eer aan. het karakter van deze com-
positie wordt prachtig geïllustreerd 
door de bedrieglijke titel ervan. hoewel 
de titel ‘riffs and refrains’ onmiddellijk 
doet denken aan bernsteins ‘prelude, 
fugue and riffs’ voor klarinet en jazz-
combo, is de verwachte, rokerige jazz-
kroegsfeer hier vér zoek. daarnaast 
staat het tweede deel van deze com-
positie niet alleen haaks op de titel 
(het is moeilijk een groter contrast te 
bedenken dan dat tussen de beloof-
de riffs en de aangeboden arioso’s), 
het doet ook de vraag rijzen welke de 
riffs zijn waar turnage naar verwijst. 

Een blik in de partituur leert echter dat 
turnage beide delen opbouwt van-
uit gelijkaardige, ritmisch stotterende 
figuurtjes (bestaande uit drie korte en 
één lange noot). Waar die in het eerste 
deel (‘refrains’) leiden tot een atletisch 
gespierde, maar niettemin improvisa-
torisch aandoende beweging, zijn ze 
in het tweede deel (waarin de klarinet 
zich bekeert tot belcanto-achtig gemij-
mer) in de achtergrond aanwezig in de 
houtblazers. het laat toe deze com-
positie te lezen als een conflictueuze 
spanning tussen twee bewegingen die 
hetzelfde materiaal delen. Wat ertoe 

leidt dat het lijkt alsof het eerste deel 
(waarin elke melodische geste begint 
met een grote sprong opwaarts) achter 
het tempo aanhinkt, terwijl het tweede 
deel een tik te snel lijkt voor de melodi-
euze lyrismen (varianten op de sprong 
uit het openingsdeel) in de klarinet. dat 
dit muzikale spanningsveld uiteindelijk 
niet al te ernstig genomen moet wor-
den, maakt turnage overduidelijk door 
het eerste deel te laten eindigen met 
twee op applaus voorziene ‘false en-
dings’ waarin hij de dirigent niet zonder 
brits flegma opdraagt zich te gedragen 
alsof het deel  al gedaan is.

mark-anthony turnage © keith saunders



deFilharmonie
onder leiding van haar muziekdirecteur philippe herreweghe evolueerde defilharmonie (royal 
flemish philharmonic) naar een modern, stilistisch flexibel symfonieorkest. intussen bezit het en-
semble een artistieke souplesse die toelaat om meerdere stijlen - van klassiek tot en met heden-
daags - op een historisch verantwoorde wijze te vertolken. vanuit zijn specifieke achtergrond spitst 
philippe herreweghe zich toe op het (pre)romantische repertoire. hij werkt nauw samen met Jaap 
van zweden, die in 2008-2009 daniele callegari zal opvolgen als chef-dirigent van het orkest. dankzij 
eigen concertreeksen in grote zalen bekleedt defilharmonie een unieke positie in vlaanderen. 
de koningin Elisabethzaal en deSingel in Antwerpen, het paleis voor Schone kunsten in brussel, 
de bijloke en het brugse concertgebouw behoren tot de vaste podia. naast reguliere concerten 
hecht defilharmonie veel waarde aan de uitbouw van educatieve projecten, zoals de succesvolle 
kidconcerten en de pedagogische oorcolleges, waarmee het orkest kinderen en jongeren door-
heen de symfonische klankenwereld gidst. Samen met uitgeverij lannoo ontwikkelt defilharmo-
nie een reeks luisterboekjes met originele orkestvertellingen voor kinderen. bovendien ontwikkelt 
het orkest diverse sociale projecten, die mensen uit diverse culturen en met verschillende sociale 
achtergronden de kans geeft om het symfonieorkest van dichtbij te leren kennen. in het buitenland 
werd defilharmonie uitgenodigd door de belangrijkste huizen: de musikverein en het konzerthaus 
in Wenen, het festspielhaus in Salzburg, de royal festival hall in londen, het Amsterdamse 
concertgebouw, de Suntory hall in tokio, het théâtre des champs-Elysées in parijs, de philharmonie 
in munchen, de Alte oper in frankfurt en het Auditorio nacional de música in madrid. internationale 
concertreizen door diverse Europese landen en Japan vormen bovendien een constante in de kalen-
der. behalve op de grote podia in binnen- en buitenland treedt defilharmonie ook op in diverse cultu-
rele instellingen en centra verspreid over heel vlaanderen. regelmatig is het orkest te horen in radio-
uitzendingen van mediapartner klara en is het te zien op televisie. recent sloot defilharmonie een 
overeenkomst af voor meerdere jaren met de digitale televisiezender Euro1080, waardoor diverse 
concerten in high definition in gans Europa te zien zullen zijn. diverse cd-opnamen van het orkest 
werden bekroond door de vakpers, zoals de recente opname van de orkestratie die luc brewaeys 
maakte van debussy’s ‘préludes’ (bekroond met de klara muziekprijs voor beste internationale cd). 
met daniele callegari en het brussels Jazz orchestra maakte het orkest de cd ‘dangerous liaison’ 
met orkestwerken van jazzcomponist bert Joris. muziekdirecteur philippe herreweghe bereidt 
een integrale opname van beethovensymfonieën voor, waarvan de eerste cd (met de vierde en 
zevende Symfonie) reeds verkrijgbaar is. binnenkort verschijnt de tweede cd in deze reeks op het 
nederlandse label pentatone, als begin van een nieuwe samenwerking tussen het orkest en dit inter-
nationale label. 
 

martyn brabbins 
martyn brabbins is een van de meest opgemerkte en veelzijdige britse dirigenten. na stu-
dies compositie in londen en orkestdirectie in leningrad won hij in 1988 de eerste prijs op de 
leeds conductors’ competition. Sindsdien dirigeerde hij diverse toporkesten en -ensem-
bles in het verenigd koninkrijk en daarbuiten. van 1994 tot 2005 was hij vast verbonden aan 
het bbc Scottish Symphony orchestra en van 2005 tot 2007 was hij artistiek directeur van het 
cheltenham international festival of music. in het seizoen 2007-2008 heeft hij engagementen met 
de philharmonia, met de bbc Symphony op het beethovenfest bonn, met het hallé orchestra, rSo 
Wien, nederlands kamerorkest, Sydney Symphony en met het city of brimingham Symphony zal hij 
een nieuw werk van Simon holt creëren. naast het concertpodium is brabbins ook actief in menig 
operahuis. zo dirigeerde hij een breed repertoire in tal van operainstellingen zoals het kirovtheater, 
de opera’s van montpellier en frankfurt, opera north, de glyndebourne touring opera, de English 
national opera, de deutsche oper berlin en het muziektheater in Amsterdam, waar hij afgelopen 
zomer de nieuwste opera ‘Wagner dream’ van Jonathan harvey dirigeerde. martyn brabbins speci-
aliseerde zich in hedendaagse muziek en is dus een graag geziene gastdirigent bij actuele muzieken-
sembles als de london Sinfonietta, het Ensemble modern, het Ensemble intercontemporain en de 
birmingham contemporary music group. van 1999 tot 2004 verzorgde hij de music of today Series 
bij het philharmonia orchestra. 

michael collins
de noord-ierse klarinettist michael collins won op zestienjarige leeftijd de eerste editie van de bbc 
young musician of the year competition. hij studeerde vervolgens klarinet aan het royal college 
of music bij david hamilton en thea king. op zijn tweeëntwintigste maakte michael collins zijn 
Amerikaans debuut in de presitigieuze carnegie hall van new york. Sindsdien trad hij als solist op 
met de grote orkesten en gerommeerde dirigenten over de hele wereld. michael collins wierp zich 
op als een gedreven promotor van de klarinetmuziek en gaf diverse hedendaagse componisten 
schrijfopdrachten. zo droeg John Adams het klarinetconcerto ‘gnarly buttons’ aan hem op en gaf 
hij de premières van composities van Elliott carter, mark-Anthony turnage, benjamin Wallfisch en 
Erkki-Sven tüür, wiens dubbelconcerto voor klarinet en viool geschreven werd voor michael collins 
en zijn echtgenote isabelle van keulen. ook in de kamermuziek is michael collins actief. zo treedt 
hij regelmatig op met het belcea Quartet, martha Argerich, Stephen hough, mikhail pletnev, lars 
vogt, Joshua bell, Steven isserlis en isabelle van keulen. in 1988 richtte hij het blaasensemble london 
Winds op en gaf hij met dit ensemble concerten op de bbc proms en de festivals van Aldeburgh, 
Edinburgh, city of london en delft. Een cd-opname van london Winds met werken van györgy ligeti 
werd bekroond met een grammy Award in 1999. michael collins maakte tal van opnamen, waaron-
der John Adams’ ‘gnarly buttons’ (samen met de london Sinfonietta onder leiding van de componist), 
klarinettrio’s van brahms, Schumann en frühling (samen met cellist Steven isserlis en pianist Stephen 
hough) en beethovens vioolconcerto (bewerkt voor klarinet door mikhail pletnev). meer recent nam 
hij het klarinetconcerto van Edward gregson op (met het bbc philharmonic orchestra), de klarinet-
concerto’s van louis Spohr (met het Swedish chamber orchestra) en het klarinetconcerto van John 
corigliano (met het bbc Symphony orchestra onder leiding van leonard Slatkin).
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muzikale leiding 

martyn brabbins

concertmeester 

dimitri ivanov 

1e viool 

eric baeten  

peter manouilov  

eva zylka 

emiel pieters 

Frank houwen 

Françoise Queguiner 

yuko kimura 

guido van dooren  

wolfgang heiremans 

christophe pochet 

sihong liang 

ariana sinani 

martine visee 

cristina scripcariu 

maartje van eggelen 

2e viool 

gudrun vercampt 

Frederic van hille  

tamas sandor 

annie soukiassian 

Jack ooms 

lydia seymortier 

david perry 

krystyna bohacz 

nana hiraide 

ilse pasmans 

ann lafaille 

eva vermeeren 

tatjana scheck 

geraldine de baets  

altviool  

andrea barzen 

samuel barsegian 

rajmund glowczynski 

wieslaw chorosinski 

peter swaan 

bart vanistendael 

ingrid ceuppens 

krzysztof kubala 

pawel krymer 

lisbeth lannie 

katrin smedts 

marija krumes

cello 

gilad kaplansky 

olivier robe 

denise seymortier 

Jan willekens 

tina de mey  

mieczyslaw szynal 

dieter schutzhoff 

birgit barrea 

chris van den bossche  

herlinde verheyden 

contrabas 

ioan baranga 

aykut dursen 

Jeremiusz trzaska 

tadeusz bohuszewicz 

miguel meulders 

tom devaere 

koenraad hofman 

elise christiaens

fluit  

Frank vanhove 

Johny grossard 

peter verhoyen

hobo 

eric speller 

sébastien vanlerberghe 

dimitri mestdag 

els lavrijsen (stagiair)

klarinet 

benjamin dieltjens 

ria moortgat 

sabine uytterhoeven 

wim voet

saxofoon 

ann verschuere

fagot 

oliver engels 

bruno verrept 

tobias knobloch

hoorn 

eliz erkalp 

michaela rohacova 

koen cools 

gaston coppye 

koen thijs

trompet 

steven verhaert  

luc van gorp  

Joris laenen 

simon van hoecke 

trombone 

bart van nieuwenhuyze  

roel avonds 

bernard versavel 

wout schafraet

tuba 

mark reynolds

slagwerk 

pieterjan vranckx 

gérard caucheteux 

ludo cools 

tom raes 

tom pipeleers

harp 

valérie bargibant

piano/celesta 

yutaka oya



binnenkort in desingel

ictus olv.  
georges-elie octors
happy end (2007)

inleiding mark delaere / 19.15 uur / vergaderzaal
€15 / €10 (-25/65+) / €8 (<19 jaar)

ictus

AnimAtiEfilm 
hans op de beeck, bruno hardt en klaas verpoest (2007)
muziEk 
georges aperghis 
nAAr klEin duimpJE vAn chArlES pErrAult

wo 12 dec 2007 / blauwe zaal / 20 uur 



2007-2008
architectuur
theater
dans
muziek

desingel
desguinlei 25 / b-2018 Antwerpen
ma > vr 10 > 19 uur / za  16 > 19 uur

www.desingel.be
tickets@desingel.be
t +32 (0)3 248 28 28
f +32 (0)3 248 28 00


