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Gaudeamus muziekweek
presenteert de nieuwste
muziek van en door jonge
muziekpioniers
voor jou

‘Tijdens Gaudeamus Muziekweek ervaar je nieuwe geluiden
en ontdek je de laatste ontwikkelingen in de muziek.
Zonder genres, labels of hokjes. We presenteren muzikale
ervaringen met unieke combinaties van instrumenten, video,
elektronica, choreografie en performance. Werk van jonge
muziekpioniers uitgevoerd door topmusici, gerenommeerde
ensembles en kersvers talent. Alles draait om de ontdekking
van een nieuw geluid.’
– Henk Heuvelmans (directeur) & Martijn Buser (programmeur)
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Gaudeamus presents

young music pioneers

Gaudeamus presents
young music pioneers
Tijdens Gaudeamus Muziekweek
presenteren we jonge muziekpioniers.
Graag introduceren we in het bijzonder de
vijf genomineerden voor de Gaudeamus
Award 2017 – onze jaarlijkse prijs voor
jonge componisten. Juryleden Mayke Nas,
Christopher Trapani en Joe Cutler kozen vijf
genomineerden uit 288 partituren afkomstig uit 36 verschillende landen. Er zullen
meerdere werken van de genomineerden te
horen zijn tijdens Gaudeamus Muziekweek
2017, inclusief een nieuw geschreven
opdrachtwerk voor ensemble-in-residence
Kluster5. Aan het eind van het festival
wordt de Gaudeamus Award uitgereikt.
zie p. 45

During Gaudeamus Muziekweek we present
young music pioneers. It is with great pleasure
that we introduce the five nominees for the
Gaudeamus Award 2017 – our annual award
for young composers. Jury members Mayke
Nas, Christopher Trapani and Joe Cutler
selected five nominees out of 288 scores
from 36 different countries. Several works
by the nominees will be performed during
Gaudeamus Muziekweek 2017, including a
new piece written for ensemble-in-residence
Kluster5. The Gaudeamus Award will be
presented at the end of the festival.
see p. 45

magisch realisme door

zie p.14

muziekpionier
Chaz Underriner

muziek in dialoog door

zie p.17

muziekpionier
Aart Strootman

Hoe klinkt de nieuwste
muziek van de muziek
pioniers van nu?
Luister naar de playlist
op onze nieuwe website.
www.gaudeamus.nl

binair geluid door

muziekpionier
Sky Macklay

zie p.8

stijloefeningen door

muziekpionier
Ethan Braun

zie p.11

textuur en techniek door

zie p.20

muziekpi0nier
Ivan Vukosavljević
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Gaudeamus presents

Sky Macklay
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‘Subtlety is not what
I'm best at. I like my music
to be spicy and intense.’
– Sky Macklay

muziekpionier Sky Macklays

binair
geluid

Door de manier waarop Macklay

heden toe, van het volgen tot het niet volgen van de

deze extremen toepast, sluipt

verwachtingen. Die delicate dans van het creëren

er iets in haar muziek dat zeker

van voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid en het

niet evident is in de hedendaagse

opvolgen of juist frustreren van de verwachtingen

gecomponeerde muziek: humor.

van het publiek.’

Als tiener schreef Macklay
‘parodie-achtige liedjes, grap-

Wacky, kooky and transparent: the music of Sky Macklay

pige muziek’ en nog altijd streeft

(1988, USA) has an unusual lightness, while at the

Macklay ernaar een rol voor

same time it reveals a fascination with black and white

humor in haar muziek te vinden.

contrasts. ‘Subtlety is not what I’m best at. I like my music
to be spicy and intense.’

‘Natuurlijk past het bij mijn

Excentriek, verknipt en transparant:
de muziek van Sky Macklay (1988,
USA) kent een opvallende lichtheid.
Tegelijkertijd spreekt er een fascinatie
uit voor zwart-witcontrasten.
‘Subtiliteit is niet mijn sterkste kant.
Ik hou ervan als mijn muziek heel
pittig en intens is.’

persoonlijkheid, maar humor

Macklay’s world of sound can feel like a cartoon world

is ook een gebied dat ik kan

where sonic opposites clash. Her piece White/Waves

onderzoeken in mijn muziek

is a push-and-pull tussle between shorts bursts of high

Macklays klankwereld voelt soms als een teken

dat onderbelicht is in de wereld van hedendaagse

shrieking sounds and long stretches of noisy waves. In

filmwereld waarin onverenigbare klanken met

muziek. Er zijn niet genoeg componisten die aan de

Fly’s Eye, the contrast is even dramatized, with the same

elkaar tot botsing komen. Haar stuk White/Waves is

slag gaan met lichtzinnigheid en humor. Ik ben erg

musical material recurring, as seen from the perspective of

een duw- en trekgevecht tussen korte uitbarstingen

geïnspireerd door Simon Stein Andersons muziek,

various animals, such as the mouse and the whale. ‘I have

van hoge, knarsende geluiden en lang uitgespannen

die heel excentriek kan zijn. Je hoort er de expe-

an obsession with binaries. I’m really into exploring the

golven van ruis. In Fly’s Eye is het contrast zelfs

rimenten in en de resultaten daarvan, het is zo’n

very highest and lowest registers or the very fastest and

gedramatiseerd en komt hetzelfde muzikale mate-

open boek qua structuur dat ik er blij van word.

slowest versions of a texture or a sound object.’

riaal meerdere keren terug vanuit het perspectief

Experimentele muziek maken kan enorm leuk zijn

van verschillende dieren, zoals de muis en de walvis.

en ik wil dat aan mijn publiek tonen.’

Thanks to the way in which Macklay applies these
extremes, her music shows something that is not always a

‘Ik heb een obsessie voor binaire getallen. Ik hou
ervan om de uiterst hoogste en uiterst laagste regis-

‘Ik streef naar een vergelijkbare transparantie in

given in contemporary composed music: a sense of humor.

ters te verkennen, of de allersnelste of -langzaamste

vorm en concept. Ik wil dat mijn muziek helder is

With a history of writing ‘parody-type songs, funny music’

versie van een textuur of geluidsobject.’

over wat het doet. Ik word er gewoon blij van als ik

in her teenage years, Macklay still strives to find a place

muziek hoor die ik kan volgen, waarbij ik weet wat

for humor in her music.

het doet. Want dat laat natuurlijk allerlei mogelijk-

10

Gaudeamus presents

Ethan Braun
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‘Naturally, it’s a part of my personality, but humor is also
a place that my music can exist in that is needed in the
landscape of contemporary music. There are not enough
composers that are engaging with levity and humor.
I’m really inspired by Simon Stein Anderson’s music: it can
be really wacky. You can hear the experimentation and
the sonic results of the actions, it’s almost so heart-onits-sleeve transparent that it’s joyful. Doing experimental
music is fun sometimes and I want to show that to my
audience.’
‘I tend to strive for the same kind of transparency of
form and concept. I want my music to be clear about
what it’s doing. It just gets me excited when I hear music
and I know what it’s doing - I can follow it. Because then
of course it opens up a lot of possibilities to follow and
not follow the expectations. That delicate dance of
creating predictability and unpredictability and countering
the audience’s expectations or confirming them.’

Sky Macklay live horen?
WO 6 SEP- 20:15 uur

WO 6 SEP - 19:30

DO 7 SEP - 22:30

ZO 10 SEP - 12:30 uur

Profound Sound

ZA 9 SEP - 11:30

Meet the Nominees

Late Night World
Premieres #1

Russian Futurism

zie p.24

zie p.24 en p.53

zie p.28

zie p. 41

muziekpionier Ethan Brauns

stijloefeningen

Ethan Braun (1987, USA) is een man
van discipline. Zijn composities
ontstaan vanuit een verzameling
regels die hij voor zichzelf opstelt
en streng volgt. Het is zijn manier
om zijn gedachtes uit het proces
te houden en onbevangen te
ontdekken wat er gebeurt.

Het kan dan ook geen toeval zijn dat de titel van
Brauns voor de Gaudeamus Award genomineerde
werk Discipline is. ‘Ik wilde het zo noemen als
herinnering voor mezelf om te blijven schrijven en
los te komen van onzekerheden die ik had. Ik heb
het niet zo op dat beeld van componeren als een
romantische worsteling om een soort goddelijke
muziek door te geven - daar komt meestal alleen
maar veel te beladen muziek uit voort. Ik hoef alleen

12

Gaudeamus presents

Ethan Braun

‘De Franse schrijver Raymond Queneau schreef een

other things. That’s it. A nice part about working that

prachtig boek genaamd Exercises de style, bestaande

way is that it often seems to let in things that I hadn’t

uit 99 variaties op hetzelfde korte, vrij saaie

expected.’

13

verhaaltje. Dat boek toont eenvoudigweg een
reeks mogelijke opties - 99 stijloefeningen - die

In the case of Discipline, he tuned four guitars to the

allemaal los van elkaar staan. Er zit een enorme

tuning of Joni Mitchell’s song Woodstock and led them

humor in die manier van werken. Ik kan me voor-

through a series of chords built entirely of natural harmo-

stellen dat niet iedereen de humor in mijn werk

nics and created according to the rules of counterpoint.

hoort, maar ik merk altijd dat blijven lachen terwijl

Similarly, for The Semblance of a Garden, he wrote

ik werk een heleboel onzin uitsluit.’ Geïnspireerd

a short melody that gradually melts into overtones and

door Queneau, ziet Braun componeren dan ook

harmonics, based on an acoustic analysis of the hall where

vooral als een oefening en een onderzoekingstocht.

it would be performed. ‘There’s a mathematical quality

‘Het is zoals Luciano Berio eens zei: de beste analyse

to it, which is funny because I was always terrible at

van een muziekstuk is een ander muziekstuk.

math. But I like the simplicity of that kind of work. Having

Muziek schrijven als een manier van studeren.’

mapped something out keeps me from making unnecessary decisions. I’m too damned cerebral. Without some

Ethan Braun (1987, USA) is a man of discipline. He

kind of line for myself to follow, I get lost in my own head.’

embarks on his compositions by drawing up a set of rules
maar een aantal regels voor mezelf op te stellen,
te beslissen dat ik sommige dingen niet ga doen
en andere wel, en dat is alles. Een voordeel aan zo
werken is dat er op die manier vaak elementen de
compositie in sluipen die ik nooit verwacht had.’
Voor Discipline stemde Braun vier gitaren volgens
de stemming in Joni Mitchells lied Woodstock,
en leidde hij ze langs een serie van akkoorden
geheel bestaande uit natuurlijke boventonen en
gecomponeerd volgens de regels van het contrapunt. Voor The Semblance of a Garden schreef hij een
korte melodie die langzaam verdwijnt in boventonen
en bijgeluiden, gebaseerd op een akoestische analyse
van de ruimte waar het stuk in gespeeld werd. ‘Deze

‘Having mapped
something
out keeps me
from making
unnecessary
decisions.’

for himself, and then follows them to the letter. It’s his way

‘There’s this wonderful book by Raymond Queneau,

of bypassing his own thought processes and discovering

Exercices de style, where he writes 99 permutations

what happens.

of the same, little, very boring story. The book simply
demonstrates a series of possible options – the 99

It can’t be a coincidence then that Braun’s work that was

different styles – no one leading to another. There’s a

nominated for the Gaudeamus Award has precisely that

great sense of humor to working that way. Perhaps one

title: Discipline. ‘I wanted to call it that as a reminder

doesn’t hear much humor in my music, though I’ve always

to keep on writing, to get away from any hang-ups I had.

found that having a laugh while I work beats out a lot of

I’m against this idea of composing as a romantic struggle

nonsense.’ Similarly, for Braun, composing is an exercise

to channel some divine music, spewing out some likely

and a path of discovery. ‘It’s like something Luciano Berio

overwrought thing. I just have to make certain rules, and

once said, that the best analysis of music is another piece

to decide I will not do certain things and I will do certain

of music. Writing music as a form of study.’

- Ethan Braun

manier van werken heeft iets heel wiskundigs, wat
grappig is want ik was altijd heel slecht in wiskunde.
Maar ik hou van de eenvoud ervan. Als ik een plan

Ethan Braun live horen?

maak voor mezelf, behoed ik me voor het maken van
onnodige beslissingen. Ik ben veel te rationeel, dus

WO 6 SEP - 19:30

VR 8 SEP - 22:30

ZA 9 SEP - 12:30 uur

ZO 10 SEP - 14:15 uur

als ik geen lijn uitzet voor mezelf die ik kan volgen,

ZO 10 SEP - 11:30

Meditative Guitars

The Games We Play

raak ik verstrikt in mijn eigen gedachten.’

Meet the Nominees

Late Night World
Premieres #2

zie p. 35

zie p. 42

zie p.24 en p.54

zie p.34
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Gaudeamus presents

Chaz Underriner

muziekpionier Chaz Underriners

magisch
realisme
Chaz Underriner (1987, USA) vindt zijn voornaamste
inspiratie niet in muziek of kunst, maar in realiteit.
Zijn multidisciplinaire werken met een grote rol voor
‘field recordings’ en video hebben een effect op het publiek
vergelijkbaar met de soms verwarrende en overdonderende
zintuigelijke ervaring die het dagelijkse leven kan zijn.

Zijn ambitieuze audiovisuele installatie Landscape

daar te rijden. Ik heb geprobeerd kamermuziek

Met een oeuvre dat uiteenloopt van compleet

Series is een poging om landschappen te vertalen

te schrijven die diezelfde ervaring geeft.’

akoestische composities naar audiovisuele installaties waarvoor traditionele notatie vrijwel geen

naar muziek, gebaseerd op zijn studie naar
‘mimesis’. ‘Ik probeer het idee van een landschap

Dit betekent overigens niet dat Underriner puur

rol speelt, stelt Underriner de grenzen tussen

te veranderen van een tweedimensionaal statisch

documentair te werk gaat. ‘Ik ben erg beïnvloed

componist en mediakunstenaar ter discussie.

beeld naar een multimedia-ervaring.’ Zijn inspiratie

door het magisch realisme in literatuur. Zoals

‘Nou, ik ben doen wat ik wil, toch? (lacht) Lange tijd

vindt hij vaak dichtbij huis, zoals in Landscape:

Haruki Murakami, die een scène kan opzetten

voelde ik me niet prettig bij het schrijven van noten.

Texas Plains, een ode aan de snelwegen van Texas.

die heel realistisch aandoet en daar dan mysterieuze,

Ik richtte me alleen maar op puur geluid. Pas de

onverklaarde elementen aan toevoegt. Voor zover

laatste tijd voel ik me weer oké met het abstracte

‘Texas is een enorm grote staat. Ik weet niet hoe

ik weet heeft niemand echt iets vergelijkbaars

idee van een noot op papier, alleen al omdat het

veel keer Nederland in Texas zou passen, maar

gedaan in muziek of audiovisuele kunst. Als er in

een effectieve manier is om te communiceren met

heel vaak. Dus om die snelwegen helemaal af te

muziek elementen uit de realiteit gebruikt worden,

uitvoerenden. Maar vanuit een artistiek oogpunt

rijden ben je soms wel vier en een half uur bezig.

spelen die vaak een secundaire rol. Dus er is daar

vind ik het lastig om me beperken tot noten.

Het landschap is erg plat en verandert maar lang-

een nog vrij onontgonnen gebied.’

Mijn focus is mijn conceptuele raamwerk.

zaam, dus het is een heel hypnotische ervaring om

Het medium dat ik gebruik is minder relevant.’

‘I’m trying to
change the idea
of landscape into
a multimedia
experience.’
- Chaz Underriner

15

16

Gaudeamus presents

Aart Strootman

Chaz Underriner’s (1987, USA) main source of inspiration

magical realists in literature. Like how Haruki Murakami

is not other music or art, but reality. His multidisciplinary

will set up a situation that feels like reality, and then

works, with a strong emphasis on field recordings and

add these mysterious, fantastical elements that are not

video, have an effect on its audience that’s similar to the

explained. To my mind, nobody’s really done a similar thing

sometimes confusing and overwhelming multisensory

in music or with intermedia art. If music deals with reality,

experience that real life can be.

it’s kind of secondary. There’s a gap there that nobody has
really explored yet.’

His ambitious multi-channel Landscape Series is an
attempt to translate landscapes into music, based on his

Producing works that range from purely acoustic

studies in the practice of mimesis. ‘I’m trying to change

compositions to audiovisual installations which involve

the idea of landscape from a two-dimensional static image

virtually no traditional notation, Underriner questions

to a multimedia experience.’ Underriner often finds its

the borders between the composer and the media artist.

inspiration close to home, as in Landscape: Texas Plains,

‘Well, I’m an American composer, which means that

an ode to the highways of Texas.

I can do whatever the hell I want, right? (laughs) For a
long time I felt very uncomfortable writing notes. I was

‘Texas is a huge state. I don’t know how many of The

just focused on only sounds. Only now am I coming back

Netherlands could fit into Texas, but a lot. And so these

around to feeling more comfortable with the abstraction

highways sometimes take about four and a half hours to

of a note as a part of a piece, because it’s just an efficient

cross. It’s very flat so you just have a very slowly changing

way to communicate with performers. But from a creative

landscape and it’s very hypnotic to drive. I’ve tried to

standpoint I find it very problematic to only be limited

write chamber music that evokes that same sensation.’

to the notes. My focus is my conceptual framework.

This does not, however, mean that Underriner’s motiva-

The medium itself is less relevant.’

muziekpionier Aart Strootmans

muziek
in dialoog

tions are purely documentary. ‘I’m very influenced by the

Chaz Underriner live horen?
WO 6 SEP - 19:30

DO 7 SEP - 22:30

VR 8 SEP - 20:45 uur

ZA 9 SEP - 11:30

Landscape Series: 1

Meet the Nominees

Late Night World
Premieres #1

zie p.24 en p.53

zie p. 28

zie p. 32

Van accordeonsolo’s tot spectrale werken en werken voor
zelfgebouwde instrumenten: Aart Strootman (1987, NL) is
een eclectische veelschrijver. Zijn werk is een voortdurende
zoektocht naar nieuwe klanken en speel-methodes, waarbij hij
de grenzen tussen componist en uitvoerder bewust vaag houdt.
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Gaudeamus presents

Aart Strootman

‘In veel van mijn stukken zijn twee of drie tempi

Often I end up adapting an instrument. Or building a

tegelijkertijd bezig. Om dat goed te spelen, vraag je

completely new one, to achieve the precise sound

van muzikanten dat ze heel goed elkaars partijen

I’m looking for.’

19

kennen. Zoals het bijvoorbeeld in kamermuziek ook
heel belangrijk is dat je weet hoe jouw partij zich

The emphasis on sound analysis in his music betrays

verhoudt tot de andere.’ En gewend als hij is om

Strootman’s background as a performing musician.

als muzikant in dialoog te gaan met componisten,

He plays guitar in ensembles, including the group

ontstaat ook zijn eigen werk altijd in nauwe dialoog

s t a r g a z e, and is a sought-after soloist. His master’s

met de muzikanten die het gaan brengen.

thesis was devoted to researching a method to perform
Brian Ferneyhough’s (at first glance) unplayable solo

Strootmans werk ontstaat in korte, koortsachtige

guitar piece Kurze Schatten II. This led to a fascination

periodes waarin hij - veelal geïnspireerd door

for what he calls ‘musical contraptions’ and for music

wetenschap of literatuur - in werkdagen van 18 tot

that calls on players to approach their instruments in

20 uur de basis voor een stuk legt. Zo is zijn

an unconventional way.

accordeonsolo The Old Man and The Sea gebaseerd

De bladmuziek voor Requiem Apoidea begint direct
met een uitdaging. Op de eerste pagina’s staan de
bouwinstructies voor een instrument dat nodig
is om het stuk uit te voeren: een zogeheten ‘bull
roarer’, dat met gespannen elastieken een bij-achtig,
fladderend geluid produceert. ‘Als ik begin met een
stuk voor een bepaalde instrumentarium, begin
ik vaak met een analyse van wat de instrumenten
doen en waar ze hun klank vandaan halen.
Vaak leidt dat ertoe dat ik een instrument aanpas.
Of een geheel nieuw instrument bouw, om precies
de klank te krijgen die ik zoek.’
In de grote rol voor klankanalyse in zijn muziek
verraadt zich Strootmans achtergrond als
uitvoerend muzikant. Hij speelt gitaar in onder

‘I usually begin by
analyzing what
instruments do
and how their
sound is produced.’
- Aart Strootman

op het gelijknamige verhaal van Hemingway en

‘Many of my pieces involve two or three tempi simulta-

Requiem Apoidea op de wereldwijde bijensterfte van

neously. In order to pull this off, the players have to be

de afgelopen jaren. ‘Dat thematisch wortel schieten

thoroughly acquainted with each other’s parts. Just as in

gebeurt puur uit enthousiasme, waar ik onmiddellijk

chamber music, it’s essential that you know how your

iets mee moet. Dat maakt het heel impulsief, maar

own part relates to the others.’ And since as a musician

zo werk ik het best en het snelst.’

he’s accustomed to the performer-composer dialogue,
in his own work as a composer he always seeks out a

From accordion solos to spectral music and works for

dialogue with the players.

self-made instruments: Aart Strootman is an eclectic,
multifaceted composer. In his continuous quest for new

Strootman’s work is produced in brief, feverish periods

sounds and playing techniques, he deliberately blurs the

in which he lays the basis for a piece—often inspired by

line between composer and performer.

science or literature—in 18- to 20-hour workdays. His
accordion solo The Old Man and the Sea, for instance,

The score to Requiem Apoidea opens with a challenge.

is based on the eponymous Hemingway story, and

Its very first page presents instructions for building an

Requiem Apoidea is a reaction to the current worldwide

instrument necessary to perform the piece: a ‘bull roarer’,

wave of bee deaths. ‘Themes taken root out of pure

whose tautly-strung elastic bands produce a bee-like,

enthusiasm, which I have to tackle immediately. That

fluttering sound. ‘When I start on a piece for a certain

makes it highly impulsive, but it’s how I work best and

instrumentation, I usually begin by analyzing what

fastest.’

those instruments do and how their sound is produced.

meer s t a r g a z e en is een veelgevraagd solist.
Hij studeerde af op een methode om Brian

Aart Strootman live horen?

Ferneyhough’s - op het eerste gezicht - onspeelbare gitaarsolostuk Kurze Schatten II uit te voeren.

WO 6 SEP - 19:30

VR 8 SEP -

ZA 9 SEP

Het leidde tot een fascinatie voor wat hij noemt

ZO 10 SEP - 11:30

GSN: s t a r g a z e - 21:45

‘muzikale machientjes’ en voor muziek die van de

Meet the Nominees

Late Night
Premieres #2

uitvoerders vraagt dat ze hun instrument op

zie p.24 en p.54

zie p.34

GSN: Slagwerk Den Haag 23:00

nieuwe manieren benaderen.

zie p.38-39

zie p.38-39
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Ivan Vukosavljević

21

‘I’m fascinated
by these small
‘unwanted’
sounds. I try to
capture those
sounds and make
a composition
around them.’

muziekpionier Ivan Vukosavljevićs

textuur
en techniek

- Ivan Vukosavljević

Gebaren, bijgeluiden, kleine
geluidsdetails: voor veel componisten
zijn dit op z’n best middelen tot een
doel, in het slechtste geval ongewenste
bijwerkingen. Voor Ivan Vukosavljević
(1986, SRB) vormen ze de kern van zijn
klankwereld.

Veel van Vukosavljević werken starten vanuit een

Uit deze geluiden bouwt hij zijn werken op, met een

oprijst uit een eindeloos potentieel. Michelangelo

fascinatie voor de rijkheid aan klanken en speel-

grote nadruk op consistentie en altijd met een zeer

verwerkt dat door een deel van zijn beelden onaan-

mogelijkheden van instrumenten. ‘Als ik voor een

minimaal geluid. ‘Het is minimaal zodat er genoeg

getast of ‘onaf’ te houden. Ik heb iets vergelijkbaars

bepaald instrument schrijf, doe ik er uitgebreid

tijd is voor geluiden om zich te ontwikkelen en je

geprobeerd door akkoorden te schrijven die je kunt

onderzoek naar en vraag ik muzikanten om me

alle complexiteiten die zich voordoen in het geluid

horen worstelen om uit een eindeloos dronegeluid

alle mogelijkheden te laten horen. “Kun je dit

kunt horen en waarderen. En ik laat geen vreemde

tevoorschijn te komen.’

doen? Kun je me dat laten horen?” En als ik één

elementen toe, er is een complete eenheid. Ik intro-

heel interessante techniek of geluid vindt, probeer

duceer dus nooit iets halverwege het stuk dat niks

Gestures, accidental tones, small sonic details: for most

ik daar een stuk uit te maken, met alle nuances

te maken heeft met wat er gaande is, alles wat

composers, these are means to an end at best, unwanted

van dat geluid als basis voor de formele structuur.’

gebeurt komt voort uit iets dat al eerder gebeurd is.’

side-effects at worst. For Ivan Vukosavljević (1986, SRB),

The Atlas Slave draait bijvoorbeeld om het geluid

Zijn composities doen af en toe aan als monolithi-

dat een gitaar maakt als je een strijkstok gebruikt

sche blokken geluid. The Atlas Slave is dan ook

Most of Vukosavljević’s works originate from his

op de hals links van de vingerzetting. ‘Ik ben erg

gebaseerd op beeldhouwkunst en Michelangelo’s

fascination with the sonic possibilities of instruments.

geïnteresseerd in de bijproducten van bepaalde

concept van de “non-finito”. ‘Het stamt af van het

‘If I have to write for a certain instrument, I research it

manieren van spelen, die kleine ‘ongewenste’

idee van Plato’s Ideeënleer en de Aristotelische

thoroughly, asking musicians to show me all the

geluiden. Ik probeer die geluiden te vangen en

dramatheorie, de inspanning van een vorm die

possibilities of it. “Can you do this? Can you show that?”

they’re at the core of his sound world.

daar een compositie van te maken.’
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WO 6 SEP T/M ZO 10 SEP
24
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30
35
38
41
46
49
And whenever I find one really interesting technique or

all the complexities that are going on within the sound.

sound, I try to make a piece out of it, using everything

And I allow no foreign elements, there is a complete

that’s in that sound as the basis of the formal structure.’

consistency in the sound. So I never introduce something
mid-piece that has nothing to do with what’s been going

The Atlas Slave, for example, is built around the sound

on. Everything that happens comes from something that

produced by using a bow on guitar strings on the left

happened before.

of the fingering position on the guitar neck. ‘It’s these
byproducts of certain ways of playing that are really

His compositions sometimes seem like monolithic blocks

interesting. I’m fascinated by these small ‘unwanted’

of sound. Fittingly, The Atlas Slave was based on

sounds. I try to capture those sounds and make a

sculpture and Michelangelo’s concept of the “non-finito”.

composition around them.’

‘It stems from this idea of Plato’s theory of Forms and
Aristotle’s theory of dynamis, the effort of a form rising

It is from these sounds that he constructs his works, with

from an endless potential. Michelangelo represents this by

a strong emphasis on consistency and always maintaining

leaving a part of the sculpture untouched, or ‘unfinished’.

a very minimal sound. ‘It’s minimal so that there’s time

I tried to simulate that by writing chords that you can

for sounds to develop and you can hear and appreciate

hear struggling to rise from an endless droning sound.’

Ivan Vukosavljević live horen?
WO 6 SEP - 19:30

DO 7 SEP - 22:30

ZA 9 SEP - 12:30

ZA 9 SEP - 21:45

ZO 10 SEP - 11:30

Meditative Guitars

GSN: s t a r g a z e

Meet the Nominees

Late Night
Premieres #1

zie p. 35

zie p.38-39

zie p.24 en p.54

zie p.28

woensdag 6 september
donderdag 7 september
vrijdag 8 september
zaterdag 9 september
Gaudeamus Saturday Night
zondag 10 september
Senses Working Overtime / sound art
contextprogramma

24 woensdag 6 september

WOENSDAG
6 SEPTEMBER

donderdag 7 september 25

Gaudeamus Muziekweek will be opened by two of
Holland’s most praised and beloved new music ensembles: Asko|Schönberg and Cappella Amsterdam. Together
they will perform the world premiere of a new work by
the young Russian composer Alexander Khubeev, winner

DONDERDAG
7 SEPTEMBER

of the Gaudeamus Award in 2015. The jury praised his

Daniel Wohl - Saint Arc

compete with overwhelming waves of ‘white noise’.Also

Son Lux / Alistair Sung - Weapons II / eigen werk

on the programme is Sparrow Episodes, the piece that won

Michael Gordon - Industry

Christopher Trapani the Gaudeamus Award in 2007. And

Caroline Shaw - In manus tuas

finally, Asko|Schönberg will perform two pieces especially
written for them: Jan Peter de Graaffs Rimpelingen and

uitvoerenden

Meanwhile, behind, between, etcetera by Wilbert Bulsink.

Alistair Sung - cello, elektronica

componisten

prijs

Alexander Khubeev - The Codex of thoughtcrimes

€ 15 / € 10

20:15 TivoliVredenburg – Grote Zaal

Jan-Peter de Graaff - Rimpelingen

17:00 Kunstruimte KuuB

PROFOUND SOUND

Wilbert Bulsink - Meanwhile, behind, between, etcetera

ON/OFF

Gaudeamus Muziekweek: Asko|Schönberg en
Cappella Amsterdam. Samen brengen ze de wereldpremière van het nieuwste werk van Alexander
Khubeev, de jonge Russische componist die in 2015
de Gaudeamus Award won. De jury prees hem om

Christopher Trapani - Sparrow Episodes
met muziekpionier:
Sky Macklay - White/Waves
uitvoerenden
Asko|Schönberg
Cappella Amsterdam
Bas Wiegers - dirigent
Hans Woudenberg - cello

Technologie zou gereedschap moeten zijn
waarmee we ons menselijk bestaan gemakkelijker
maken. Maar sinds in de laatste decennia onze
behoeftes steeds complexer zijn geworden en
onze persoonlijke gegevens meer en meer gebruikt
worden als commerciële data, raakt de scheidslijn
tussen mensen en technologie op drift.

prijs

De Australische cellist Alistair Sung (van o.a.

diepgaande klankwereld”. Van Sky Macklay klinkt

€ 24 / € 19

s t a r g a z e) gaat in dit soloconcert op zoek naar

White/Waves, een onvoorspelbaar stuk waarin

studenten € 10

golven ‘white noise’. Ook op het programma staat

Sparrow Episodes waarmee Christopher Trapani in

19:30 Intro Nominees Gaudeamus Award
i.s.m. TivoliVredenburg

i.s.m. Kunstruimte KuuB

cello, elektronica, solo, mens en machine

zijn “geavanceerde technieken” en “mysterieuze en

wilde uitbarstingen wedijveren met overweldigende

itself. Son Lux’ Weapons II starts simply, but ends in an

Anna Thorvaldsdottir - Transitions

hear an unpredictable piece in which wild outbursts

geliefde ensembles voor nieuwe muziek openen

plays a duet with an electronically modified version of

componisten

sound world”. In White/Waves by Sky Macklay, we will

Twee van Nederlands meest geprezen én

human and machine. In Saint Arc by French composer
Daniel Wohl and in Michael Gordon’s Industry his cello

electronic implosion and one of Sung’s own improvisations.

“advanced techniques” and “mysterious and profound

openingsconcert, geprezen werken, overweldigend

(a member of s t a r g a z e) searches for the divide between

die scheidslijn tussen mens en machine. In Saint Arc
van de Franse componist Daniel Wohl en Michael
Gordons Industry gaat zijn cello in duet met een
elektronisch bewerkte versie van zichzelf. Son Lux’

18:30 Theater Kikker

FRANKFURT YOUNGSTERS
studenten, Ensemble Modern, jonge componisten

2007 de Gaudeamus Award won. Tot slot herneemt

Weapons II begint simpel, maar loopt uit op een

Zoals iedere slimme voetbalclub werkt aan het

Asko|Schönberg twee stukken die speciaal voor hen

elektronische implosie en een eigen improvisatie

spotten en opleiden van jong talent, zo bouwt

geschreven zijn: Jan Peter de Graaffs Rimpelingen en

van Sung.

ook het Duitse Ensemble Modern aan hun eigen

Meanwhile, behind, between, etcetera van Wilbert
Bulsink, een microtonaal labyrint waarin hij zoekt
naar wat zich tússen de noten van de piano bevindt.

Technology should be a tool we use to simplify human
existence. But since our needs have become more complex
over the past few decades and personal data are increasingly used for commercial purposes, the dividing line
between humans and technology has become blurred.
During this solo concert Australian cellist Alistair Sung

toekomst: sinds 2003 hebben ze daarvoor hun
educatieprogramma de International Ensemble
Modern Academy (IEMA). Hierin worden jonge
musici opgeleid in een éénjarige masteropleiding
en doen ze uitgebreide concertervaring op in meer
dan 20 concerten per jaar met 20e- en 21-eeuws

26 donderdag 7 september

donderdag 7 september

27

prijs
€ 15 / € 10

less than thirteen smaller Lacrimosas. During ‘Composer

extreem creatief instrument is. Niemands modular

met het Ensemble Modern en diverse toonaan-

on Stage’, Maxim Shalygin will tell about his music and his

is hetzelfde en iedereen doet er zeer verschillende

gevende componisten en dirigenten. Vanavond

i.s.m. Ulysses Network

sources of inspiration. The audience also sits on stage in

dingen mee. Experiment en klankonderzoek wordt

brengt het ensemble wereldpremières van drie jonge

the Grote Zaal, to be as close to the music as possible.

gestimuleerd! Wil je meer weten over modulaire

vrouwelijke componisten: de Gentse componist

The interview, the video and audio fragments, and the

synthesizers doe dan op 7 september mee met de

Maya Verlaak, die al eerder met zowel IEMA als

interplay between guest and interviewer remove the last

workshops Modulation (zie p.50).

Ensemble Modern werkte, Genevieve Murphy uit

visible wall between you, the musicians, and the music.

Amsterdam en de in Japan geboren en momenteel in

All this results in an intense and unforgettable experience.

repertoire. Het ensemble werkt daarbij nauw samen

Oostenrijk wonende en werkende Yukiko Watanabe.
Plus een wereldpremière van de Turkse componist
Utku Asuroglu, die in 2015 genomineerd was voor de
Gaudeamus Award. De jonge componisten werden
geselecteerd door het Europese Ulysses Network en
werkten in april en augustus in Frankfurt samen met
de musici aan de totstandkoming van hun stukken.
Like a smart soccer club that spots and trains young
talent, German Ensemble Modern also works on its future:
since 2003 they have an educational programme called
International Ensemble Modern Academy (IEMA). Young

20:15 TivoliVredenburg – Grote Zaal

COMPOSER ON STAGE: MAXIM
SHALYGIN

Modulation is an evening full of electronic music in Kytopia
in Utrecht, organised by Sonar Traffic every two months.

componist
Maxim Shalygin - Lacrimosa or 13 Magic Songs

Tonight Sonar Traffic and Gaudeamus join forces.

uitvoerenden
Shapeshift
Tom Klaassen - host

other (DIY) hardware is welcome as well. The aim is to

prijs
€ 20 / € 16
studenten € 10
i.s.m. TivoliVredenburg

The focus is on concerts with modular synthesizers, but
avoid the use of normal computers as much as possible.
A group of very diverse artists take the stage and
demonstrate that the modular synthesizer is a non-linear,
very personal and extremely creative instrument. No
modular is the same and every player uses it in a completely different way. Experiment and sound research are
encouraged! If you would like to know more about modular

vioolconcert, intens, première, ervaring, interview

synthesizers, please participate in workshop Modulation
on September 7th. (see p.50).

musicians are trained in a one-year master and obtain

“Waarom hebben requiems altijd maar één

extensive concert experience giving more than 20 concerts

Lacrimosa, de smeekbede om eeuwige rust voor

a year performing 20th and 21st century repertoire. The

arme zondaars? Alles wat componisten hebben

students work closely with Ensemble Modern and various

te zeggen is hier samengebald, wat het voor mij

leading composers and conductors. Tonight the ensemble

tot het mooiste deel van een requiem maakt.”,

is going to perform world premieres by three young female

aldus Maxim Shalygin. Zijn eigen Lacrimosa, voor

prijs
€6

composers: Maya Verlaak from Ghent, who has worked

de bijzondere bezetting van zeven violen, dat hij

i.s.m. Sonar Traffic

with both IEMA and Ensemble Modern before, Genevieve

schreef in opdracht van Gaudeamus en November

Murphy from Amsterdam, and Yukiko Watanabe, who

Music, bestaat uit niet minder dan dertien kleinere

was born in Japan and currently lives and works in Austria.

Lacrimosa’s. In ‘Composer on Stage’ doet Maxim

20:15 Kytopia

You will also hear a world premiere by Turkish composer

een boekje open over zijn muziek en zijn inspiratie-

Utku Asuroglu, who was nominated for the Gaudeamus

bronnen. Ook het publiek zit op het podium van

Award in 2015. The young composers were selected by

de Grote Zaal, om zo dicht mogelijk op de muziek

MODULATION MEETS
GAUDEAMUS

the European Ulysses Network and in April and August

te kunnen zitten. Het interview, de video- en

they worked with the musicians on the realisation of their

audiofragmenten en de wisselwerking tussen gast

Modulation is een tweemaandelijkse avond met

works in Frankfurt.

en presentator halen de laatste onzichtbare muur

elektronische muziek in Kytopia, Utrecht,

tussen jou, de musici en de muziek neer voor een

georganiseerd door Sonar Traffic. Voor deze editie

intense en onvergetelijke ervaring.

slaan Sonar Traffic en Gaudeamus de handen ineen.

componisten
Maya Verlaak - SONG & DANCE: An excessively
elaborate effort to explain or justify
Genevieve Murphy - Squeeze Machine
Utku Asuroglu - this and that
Yukiko Watanabe - Nue
uitvoerenden
International Ensemble Modern Academy
Lucas Vis - dirigent

“Why do requiems always have just one Lacrimosa, the
appeal for eternal peace for poor sinners? It expresses
everything composers want to tell, which for me
makes it the most beautiful part of a requiem”, says
Maxim Shalygin. His own Lacrimosa, commissioned by
Gaudeamus and November Music, consists of nothing

uitvoerenden
MeSm (Roel Meelkop), Andreas Greiner & Tyler
Friedman, Wouter Jaspers, Jos Smulders, Antenes

modulaire synthesizer, do it yourself, divers, experiment

De focus ligt op concerten met modulaire
synthesizers, maar andere (DIY) hardware is ook
welkom. We proberen de gewone computer te
vermijden. Het podium wordt gegund aan een zeer
diverse groep artiesten die laten zien dat de modulaire synthesizer een non-lineair, zeer persoonlijk en

28 donderdag 7 september

donderdag 7 september 29

team will share with the audience the highlights of its

verzameling van instrumenten al ruimschoots

research. The presentation will have a hybrid format:

gewend zijn vooral gloednieuw, voor hen

an open discussion with the audience about their

gecomponeerd materiaal te spelen, en die zich

expectations and what music theatre can be, an on-the-

flexibel bewegen tussen verschillende genres:

spot tryout of devised staged scenes, an intersection of

hedendaags klassiek, jazz, pop, improvisaties.

the artists’ priorities when they want to communicate

Deze avond gaan de eerste drie stukken in première

something to us on stage. How to make a dialogue among

in nachtclubsfeer in Cloud Nine, op vrijdagavond

all these disciplines? How to make the audience listen

klinken de laatste twee.

to what they watch and watch to what they listen to?

20:30 Theater Kikker

RE-FUSE
a stage event as sound / a sound as a stage event

uitvoerenden
Tzeni Argyriou, Argyro Chioti, Thanasis Deligiannis,
George Dumitriu, Pepe García, Richard Haynes, Els
Mondelaers, Kieran Klaassen, Roelof Pothuis, Efthimis
Theou, Bas Wiegers

muziektheater, performance, work in progress, collectief

prijs
€ 15 / € 10

Hoe klinkt een podium? Hoe ziet geluid eruit?

i.s.m. Greek National Opera

Of course it is an honour to be nominated for the
Gaudeamus Award, but it also means you have to
get to work right away: with the nomination comes
a commission to write a short, new work for the
upcoming festival’s ensemble-in-residence. This year
the five nominees were commissioned to write for the
challenging, unusual combination of instruments of
Kluster5, an ensemble from The Hague: violin,

Met dat soort vragen startte de Griekse componist/

saxophone, percussion, guitar, and piano. Over the past

maker en Gaudeamus’ artist-in-residence Thanasis

few months the five nominees worked closely with the

Deligiannis onderzoeksplatform RE-FUSE, een

young musicians of Kluster5 who, considering their

samenwerking tussen de Greek National Opera

unusual collection of instruments, are used to

en Gaudeamus. Hij verzamelde kunstenaars met

performing brand-new material especially composed

verschillende achtergronden uit de muziek, theater

for them. They are also accustomed to moving flexibly

en dans, om in online rondetafelgesprekken en

from one genre to the other: contemporary classical

live workshops onderzoek te doen naar diverse

music, jazz, pop, or improvisations. Tonight the first

onderwerpen op de grens van muziek en theater.

three pieces premiere in a nightclub-like atmosphere,

Zoals de muzikale kwaliteit van spraak. Anderhalf

on Friday Night the last two will be performed.

jaar, een try-out op Opera Forward Festival 2016 en
een gezamenlijke werkweek afgelopen mei verder,
presenteren ze vandaag hun bevindingen aan het

22:30 TivoliVredenburg – Cloud Nine

componisten
met muziekpioniers:
Chaz Underriner - Nocturne Series: 8
Sky Macklay - Exponential
Ivan Vukosavljević - Stone Skeleton

één is. Een open discussie met het publiek over wat

LATE NIGHT
WORLD PREMIERES #1

zij verwachten van muziektheater, spontane try-

muziekpioniers, korte composities, gloednieuw werk

uitvoerenden
Kluster5

Genomineerd worden voor de Gaudeamus Award is

prijs

natuurlijk een hele eer, maar je moet ook direct aan

€ 15 / € 10

publiek. Op een avond die performance én lezing in

outs van verschillende scènes en een zoektocht
naar waar theater en muziek elkaar raken.
The Greek National Opera and Gaudeamus joined forces

de slag: met de nominatie komt een opdracht om

to create a research platform on music theatre, under the

een kort nieuw werk te schrijven voor het ensemble-

artistic coordination of Thanasis Deligiannis. The inspiring

in-residence van het aankomende festival. Dit jaar

pilot team that has been put together consists of artists

mochten de vijf genomineerde componisten aan

from various backgrounds in the fields of music, theatre

de slag voor de uitdagende, ongewone bezetting

and dance. They have been working as a collective via

van het Haagse ensemble Kluster5: viool, saxofoon,

online roundtables and live workshops since the beginning

slagwerk, gitaar en piano. De afgelopen maanden

of 2016, focusing on borderline topics such as the music

werkten de vijf genomineerden nauw samen met de

of speech. During Gaudeamus Music Week the RE-FUSE

jonge musici van Kluster5, die gezien hun ongewone

lees meer op p.27

Clicks, voltages, gates
en triggers. Een avond
vol elektronische muziek
in Modulation meets
Gaudeamus.

30 vrijdag 8 september

VRIJDAG
8 SEPTEMBER

vrijdag 8 september

prijs
Pay What You Want

recently released album Red Velvet . On the programme

de hele wereld gevraagd composities van maximaal

you will find works by two Gaudeamus Award Laureates

4 minuten in te sturen. De ereprijs, altijd vol vuur

i.s.m. Conservatorium van Amsterdam

(Louis Andriessen and Karen Tanaka), a Dutch premiere

spelend met een eigenwijze bezetting van blazers,

of a piece by Michael Gordon and several commissions

strijkers en elektrische instrumenten, brengt een

that were written specially for her. Her solo programmes

selectie van de beste, stoerste, liefste werken van

always have a strong emotional impact on the audience,

de afgelopen Young Composers Meeting. Inclusief

which is why we are looking forward to her residency!

Boogie Nights van Joe Cutler (jurylid Gaudeamus

componisten
Peter Sculthorpe - Requiem
Louis Andriessen - La Voce
Kaveh Vares - Red Velvet
Joke van Dal-Kleijne - Descending to Avalon
Karen Tanaka - The Song of Songs
Michael Gordon - Light is Calling
Gagi Petrovic - Abstract Piece nr. 1

17:00 Kunstruimte KuuB
12:30 TivoliVredenburg – Cloud Nine

LUNCHPAUZECONCERT:
CONSERVATORIUM VAN
AMSTERDAM

31

RED VELVET
cello, veelzijdig talent, solo recital, musician-in-residence

uitvoerenden
Maya Fridman - cello
Gagi Petrovic - elektronica
prijs
€ 15 / € 10

Award 2017) dat hij speciaal voor de ereprijs schreef,
Janco Verduins waanzinnige Distortion en als klap
op de vuurpijl een machtige samenvatting met jazz
quintet Pump Organ. Na afloop van het concert is
de installatie Multitudes te bezoeken.
The 15 musicians of orkest de ereprijs always succeed in
meeting the wide variety and often specific wishes of
present-day composers, which is why they are beloved
performers of new music. Whether it is rocking electronics,
modern classical or just plain hard core; with their timbre
and specific combination of instruments they always know

De Utrechtse celliste Maya Fridman (1989) is vanaf

how to surprise the audience. During their yearly Young

seizoen 17/18 musician-in-residence bij Gaudeamus.

Composers Meeting composers from all over the world

Fridman is een groot cello-talent en studeerde in

are invited to send in works with a maximum duration of

Jaarlijks geeft Gaudeamus het podium aan de jonge

2016 cum laude af aan het Conservatorium van

4 minutes. The orchestra, always playing passionately

talenten van de verschillende conservatoria in

Amsterdam. Bijzonder is Fridman’s veelzijdigheid:

and with an unconventional setting of wind instruments,

Nederland. In dit lunchpauzeconcert presenteert het

zij is thuis in hedendaags en klassiek, in improvisatie

strings, and electronical instruments, offers a selection

Conservatorium van Amsterdam zichzelf. Er klinkt

en jazz, in gothic rock en als singer songwriter. Om

of the best, toughest, and sweetest works from the last

een selectie van recente composities van bachelor-

haar residentie af te trappen speelt ze een solo

Young Composers Meeting. This includes Boogie Nights,

en masterstudenten van de Compositieafdeling,

recital in KuuB, geënt op haar recent verschenen

specially written for de ereprijs by Joe Cutler (who is a

uitgevoerd door studenten uit Amsterdam.

album Red Velvet . Ze kiest in haar programma onder

member of the jury for the Gaudeamus Award 2017),

Een nieuw element in dit lunchpauzeconcert is,

meer voor twee Gaudeamus Award laureaten (Louis

Janco Verduins Distinctive Distortion and a powerful

naast werk van de Compositieafdeling, composities

Andriessen en Karen Tanaka), een Nederlandse

summary with Jazz Quintet Pump Organ. After the

van de Master Live Electronics. Buiten het klassieke

première van Michael Gordon en verschillende

instrumentarium zal het podium dus vol liggen met

opdrachtwerken die speciaal voor haar geschreven

kabels, speakers, laptops, interfaces en meer.

zijn. Haar soloprogramma’s hebben een sterke

BEST OF YOUNG COMPOSERS
MEETING

emotionele impact op het publiek, dus wij kijken

jong talent, korte composities, best of, eigenwijs

jong talent, pay what you want, live elektronica

Every year Gaudeamus Muziekweek gives students from
various conservatories in the Netherlands the opportunity

uit naar haar residentie.

18:45 Museum Speelklok

Met haar 15-koppige bezetting weet orkest de

to show their talent. During this lunch concert the conser-

Cellist Maya Fridman (1989) from Utrecht is musician-in-

ereprijs aan de zeer uiteenlopende en vaak

vatory of Amsterdam presents itself. Students will perform

residence with Gaudeamus from season 2017/18 onwards.

specifieke wensen van hedendaagse componisten

recent compositions by bachelor and master students from

She is a very talented musician and graduated with

te voldoen. Ze zijn dan ook geliefd als uitvoerders

the Composition Department. In addition to these, they

honours from the Conservatory of Amsterdam in 2016.

van de nieuwste muziek. Of het nu rockende

will perform compositions by the master Live Electronics,

Fridman is extremely versatile: she knows her way around

elektronica is, klassiek modern of gewoon serieus

which is something new. Therefore the stage will not only

contemporary and classical music, improvisation and jazz,

hard; met haar klankkleur en bezetting weten ze het

be filled with the usual instruments, but also with lots of

gothic rock, and as a singer-songwriter. Tonight is the

publiek te verrassen. Tijdens hun jaarlijkse Young

cables, speakers, laptops, interfaces, and more.

kick-off of her residency with a solo recital based on her

Composers' Meeting worden componisten van over

concert you can visit the Multitudes installation.
componisten
Joe Cutler - Boogie Nights
Janco Verduin - Distortion
Ali Can Puskulcu - Malkovich
Ryan A. Probert - Five Broken Pieces
Harm Roché van Tiddens - Ek verlang na die Plaas
werk van Pump Organ
uitvoerenden
orkest de ereprijs
Vocal Federation
Wim Boerman - dirigent
Pump Organ
prijs
€ 15 / € 10

32

vrijdag 8 september

vrijdag 8 september

Europol arrives to help the Amsterdam police. A thrilling

gecombineerd konden worden in een ambitieuze

search for the killer with mourning band members who

audiovisuele installatie, die nu voor het eerst tot

want to honour the singer they have lost: a requiem for

leven gewekt wordt. Het Haagse internationale

murdered innocence. Please note: Dutch Spoken

Ensemble Model062, dat er hun hand niet voor

componisten
Floris van Bergeijk
uitvoerenden
Rosa Ensemble
Florian de Backere - Script

19:30 Theater Kikker

prijs
€ 20 / € 16 (incl. cocktail)
student € 10

omdraait om te werken in ongewone bezettingen
met interdisciplinaire experimenten, gaat de
uitdaging aan om dit bijzondere werk in wereld
première te brengen.
How do you capture reality in a piece of music? American
composer Chaz Underriner, nominated for the Gaudeamus
Award 2017, is fascinated by the Greek concept of ‘mimesis’
– the imitation of reality in art – and by the magical

DE DEENSE DETECTIVE

realism of Japanese author Haruki Murakami. In his own

hoorspel, krimi, binge watching, radio noire

33

work he focuses on landscapes. Instead of the familiar

21:00 & 22:30 Sportschool Newstyle
Oudegracht

LIEBESLEID
sportschool-opera, locatietheater, liefdesverdriet

Krimi-liefhebbers opgelet! Dit is geen gewone

two-dimensional paintings of landscapes, he creates

zaak: De Deense Detective is een live-hoorspel met

multisensorial works in which he sketches overwhelming

Muziek en sport komen samen in deze muziek-

muziek, bestaande uit zeven afleveringen. En daar

worlds by using video, field recordings and live music.

theatervoorstelling over de maakbaarheid van

kan jij de hele vrijdagavond in Theater Kikker met

So far Underriner has written five different Landscape

ons geluk. Kan een mens zichzelf gelukkig sporten?

je speurneus bovenop zitten. Tijdens Gaudeamus

pieces, which he composed in such a way that they could

Kun je liefdesverdriet wegtrainen? We gaan op

Muziekweek de unieke kans om alle afleveringen

be combined in an ambitious audiovisual installation.

zoek naar het sublieme geluksgevoel vanuit de

achterelkaar te “bingen” en samen het mysterie van

It will be brought to life for the first time tonight.

sportschool. Op het ritme van de ratelende sport-

deze luisterkrimi op te lossen! De aanloop naar het

The Ensemble Modelo62, an international ensemble

toestellen werkt een trombone-orkest zich fysiek uit

Eurovisie Songfestival 2018 vormt het decor voor

based in The Hague, does not shy away from performing

de naad, aangemoedigd door twee lyrische sopranen

20:45 Geertekerk

music in unusual settings combined with inter

met Kantiaanse peptalk. En dat allemaal tegelijk:

LANDSCAPE SERIES: 1

disciplinary experiments. They accepted the challenge

om zo gelukkig mogelijk te worden. Liebesleid is een

and will premiere this spectacular piece tonight.

sportschool-opera voor sporters, zangers, sport-

deze ‘radio noire-serie’. De Zweedse favoriet Liv
Ljunggren wordt tijdens haar promotietour dood
gevonden in Amsterdam. Terwijl de autoriteiten zich
vooral zorgen maken over het imago van de stad,

multimedia, overweldigend, multisensorisch, audiovisueel

komt een Deense agent van Europol de gelederen

Hoe vat je de werkelijkheid in een muziekstuk? De

versterken. Een zinderende zoektocht naar de

Amerikaanse componist Chaz Underriner,

dader, met rouwende bandleden die een eerbetoon

genomineerd voor de Gaudeamus Award 2017,

brengen aan hun verloren zangeres: een requiem

is gefascineerd door het Griekse begrip ‘mimesis’

voor de vermoorde onschuld.

- de nabootsing van de werkelijkheid in kunst - en

Pay attention, detective-lovers! This is not an ordinary
case: De Deense Detective (‘The Danish Detective’) is a
live musical radio play consisting of seven episodes. And
you have the opportunity to be on top of it the entire
Friday evening in Theater Kikker. During Gaudeamus
Muziekweek you get the unique chance to binge all
episodes and solve the mystery of this audio-detective
together with the rest of the audience! The run-up to
the Eurovision Songfestival 2018 is the setting for this
‘radio noire-series’. When Swedish favorite Live Ljunggren
is found dead in Amsterdam. A Danish detective from

door het magisch-realisme van de Japanse schrijver
Haruki Murakami. In zijn eigen werk richt hij zich

componist
met muziekpionier
Chaz Underriner - Landscape Series: 1

toestellen, en een doodongelukkige actrice.
Music and sport come together in this music theatre

uitvoerenden
Ensemble Modelo62

production which explores the extent to which we can

prijs
€ 20 / € 16
student € 10

happiness through sport? Can you banish the pangs of

create our own happiness. Can human beings achieve
love by working out? Our search for the sublime feeling of
happiness begins at the fitness centre. To the rhythm of

specifiek op het landschap. Maar in plaats van de

the rattling gym equipment a trombone orchestra works

tweedimensionale landschapschilderijtjes die

its fingers to the bone, cheered on by two lyric sopranos

we kennen, maakt hij multisensorische werken

delivering a Kantian pep talk. And all of this simultane-

waarin hij met video, field recordings en live muziek

ously: in order to become as happy as possible. Liebesleid is

overweldigende werelden schetst. Vaak refereert

a fitness centre opera for sportsmen, singers, gym equip-

hij daarbij aan Texas, waar hij tot voor kort woonde,

ment, and an utterly miserable actress. Dutch spoken.

maar ook over Graz maakte hij een stuk. Underriner
schreef tot nu toe al vijf verschillende Landscapestukken, die hij allemaal zo componeerde dat ze

componisten
Huba de Graaff

34 vrijdag 8 september

zaterdag 9 september

uitvoerenden

als onderdeel van hun nominatie. Op de donderdag-

Soetkin Demey - actrice

avond klinken drie wereldpremières, in dit concert de

Caroline Cartens - sopraan

laatste twee. Het concert wordt gecompleteerd met

Merlijn Runia - mezzo sopraan

een nieuw stuk van de Griekse componist Georgia

extra sporters
Lucia Kiel - zang, Remi Lebocey, Sarah Gielen
CodArts trombonestudenten
Fabian Vos, Mario Montes, Catalin Tavi, Manel
Igualada Fernandez, Don Kow, Sophie Graven, Junior
Huigen, Alejandro Antoniolo, Nir Fishkin, Berend
van Gurp, Alex Forriols Gonzalez, Simao Ribeiro and
Salvatore Cuccaro

Koumará en Cloud Nine wordt voor de gelegenheid

With a violin, a saxophone, percussion, a guitar, and a
piano they play everything from contemporary classical
music to jazz. They often work with young composers,
but they also love to improvise or perform their own

concerts with brand-new compositions, especially written

gratis

11:00 Domtoren Utrecht

these pieces premiered, this concert contains the last two.

NIEUWE MUZIEK OP DE DOM

A new composition by Greek composer Georgia Koumará

carillon concert, nieuw & klassiek, imposant, stadsbeiaard

completes tonight’s programme and especially for this
occasion Cloud Nine has been transformed into a cosy
night club.
componisten
met muziekpioniers:
Aart Strootman - Shambling Emerge - after after party
Ethan Braun -Excess frame
Georgia Koumará - Interwined Peculiarities
uitvoerenden
Kluster5

LATE NIGHT
WORLD PREMIERES #2

prijs
€ 15 / € 10

muziekpioniers, korte composities, gloednieuw werk

i.s.m. Ulysses Network

carillon van de Domtoren wel eens gehoord. Naast
het mechanische carillon dat elk kwartier klinkt,
bespeelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig het carillon
wekelijks op vrijdag en zaterdag. Tijdens Gaudeamus
Muziekweek staat de zaterdagse bespeling van
het carillon in het teken van de nieuwe muziek. In
samenwerking met het Koninklijk Conservatorium
Den Haag werden er nieuwe werken geschreven
voor carillon. Een selectie van de beste nieuwe

MEDITATIVE GUITARS

de drie geselecteerde werken uit de compositie-

muziekpioniers, gitaar, meditatief

opdracht 'schrijf voor carillon' en klassieke werken

bezetting aan een eclectisch, flexibel geluid. Met

om het concert te beluisteren is het Buurkerkhof

viool, saxofoon, slagwerk, gitaar en piano spelen ze

(plein achter Museum Speelklok).

werken, die de vijf genomineerden van de
Gaudeamus Award speciaal voor hen schreven

12:30 TivoliVredenburg – Cloud Nine

werken wordt uitgevoerd in dit concert. Daarnaast

van Louis Andriessen en Leo Samama. De beste plek

hoedanigheid twee concerten met gloednieuwe

i.s.m. Koninklijk Conservatorium Den Haag & Domtoren

Iedere inwoner en bezoeker van Utrecht heeft het

Het Haagse kwintet Kluster5 paart een ongewone

ze ensemble-in-residence en spelen ze in die

the concert is the Buurkerkhof (the small square behind

uitvoerenden
Malgosia Fiebig - carillon

pieces. During Gaudeamus Muziekweek 2017 they are

as part of their nomination. On Thursday night three of

stukken. Tijdens Gaudeamus Muziekweek 2017 zijn

Andriessen and Leo Samama. The best spot to listen to

componisten
Dimitris Roubos - Oscillation
Juan L. Montero - Pasacalle
David Azaglo - Caribell
Louis Andriessen - De Toren
Leo Samama - Toccata voor beiaard op. 45
3 geselecteerden van de oproep 'schrijf voor carillon'

combination of instruments with eclectic, flexible sounds.

for them by the five nominees of the Gaudeamus Award

net zo graag improvisaties of eigen geschreven

of the call for scores for carillon and with classics by Louis

The Hague quintet Kluster5 couples an unusual

i.s.m. Theater Kikker

vaak samen met jonge componisten, maar spelen

during this concert. Together with three selected pieces

Museum Speelklok).

the ensemble-in-residence and as such they give two

alles tussen hedendaags klassiek en jazz. Ze werken

the Hague. A selection of the best new works is performed

omgetoverd tot een knusse nachtclub.

prijs
€ 15 / € 10

22:30 TivoliVredenburg – Cloud Nine

ZATERDAG
9 SEPTEMBER
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Ensemble Klang is zeer nauw verbonden met
Gaudeamus – ze staan vrijwel ieder jaar op het
festivalprogramma en verzorgden in 2012 een zinderend slotconcert. Maar ook met de genomineerden

Everybody who lives in Utrecht or visited the city has

van de Gaudeamus Award 2017 hebben ze een sterke

heard the carillon of the Domtoren. The mechanical bells

band. Zo schreef Ivan Vukosavljević zijn genomi-

sound every fifteen minutes, but on Fridays and Saturdays

neerde werk The Atlas Slave oorspronkelijk voor

the carillon is played by city carillonneur Malgosia Fiebig.

Klang voor het Spring Festival 2016. Vandaag spelen

During Gaudeamus Muziekweek the theme of the carillon

ze dit vloeiende stuk, gebaseerd op Michelangelo’s

on Saturday is new music. New works for carillon were

“non-finito” sculpturen, opnieuw. Ook met Ethan

composed in cooperation with the Royal Conservatory of

Braun werkte het ensemble al verschillende keren.

36 zaterdag 9 september

zaterdag 9 september

Toen Ethan Braun genomineerd werd, ontstond

fonder of each other, until the true identity of the young

gespeelde Duitse componisten van het moment:

dan ook al snel het idee dat Braun een gloednieuw

girl is revealed. From then on their virtual friendship is at

Jörg Widmann.

werk voor het ensemble zou schrijven. Ook staat

odds with reality, and relations become strained.

Brauns Discipline op het programma, een bedrieglijk

During the opera you are provided with VR glasses.

rechtlijnig, meditatief werk, dat gebaseerd is op de

Are you ready for your very first Virtual Reality opera?

gitaarstemming van Joni Mitchells Woodstock.
Ensemble Klang has strong bonds with Gaudeamus –
they are on the festival programme almost every year and
played a quivering final concert in 2012 . They also have
close ties with the nominees of the Gaudeamus Award
2017. Originally Ivan Vukosavljević wrote The Atlas Slave,

14:00 & 17:00 Theater Kikker

his nominated work, especially for Klang for the Spring

WE CANNOT SLEEP

Festival 2016. Today they will once again perform this
flowing piece, based upon Michelangelo’s “non-finito”

virtual reality, opera, avontuur

sculptures. The ensemble has also worked with Ethan

Componist en regisseur Luke Deane ken je misschien

Braun on a number of occasions. When Braun was

nog van 3 Cars, de operaproductie uit 2015 waarin

nominated, the idea arose to compose a new work for the

radiografisch bestuurbare auto’s de hoofdrol spelen

ensemble. His work Discipline is also on the programme,

in een tragisch liefdesverhaal. Een bijzondere

a deceptively rectilinear, meditative piece, based on the

productie, die zowel fans als critici wist te verrassen

tuning of the guitar in Joni Mitchells’ Woodstock.

met deze ongewone combinatie, en die veel

componisten
met muziekpioniers:
Ethan Braun - Discipline
Ethan Braun - nieuw werk
Ivan Vukosavljević - The Atlas Slave
Mayke Nas - Douze Mains
Neus Kaori - Mercurial Sparks
Zach Dawson - nieuw werk
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The Russian pianist Nadezda Filippova lives in Amsterdam
and has been selected for the 17/18 seasonally prestigious
Dutch Classical Talent Tour, bringing her to eleven concert

componisten
Luke Deane

halls in The Netherlands. She takes a new commission

uitvoerenden
Fiona Robertson - viool
Evgeniya Peschanskaya - altviool
Maya Fridman - cello
Benjamin de Boer - contrabas
Konstantyn Napolov - percussie
Ekaterina Levental - zang

tour. This work wrote Waller on behalf of Gaudeamus and

prijs
€ 15 / € 10
i.s.m. Grachtenfestival

from composer Felipe Waller on her programme in this
of course we have the premiere. Besides Waller's work,
Filippova has more contemporary work on her sleeve
and plays the Elf Humoresken of one of the most played
German composers of this moment: Jörg Widmann.
componisten
Felipe Waller - nieuw werk
Jörg Widmann - Elf Humoresken
uitvoerenden
Nadezda Filippova
gratis, tickets via gaudeamus.nl
i.s.m. Dutch Classical Talent & Stichting De Suite

indruk maakte bij het publiek tijdens Gaudeamus
Muziekweek 2015. En dan nu Luke Deane’s nieuwste
creatie: We Cannot Sleep. Een baanbrekende
productie die het publiek door middel van virtual
reality onderdompelt in de wereld van de opera.

We Cannot Sleep gaat over een unieke relatie tussen
een dame en een jong meisje dat in haar dromen

uitvoerenden
Ensemble Klang

verschijnt. Er ontwikkelt zich een virtuele vriend-

prijs
€ 15 / € 10

Je wordt tijdens de opera voorzien van een VR-bril.

schap die op gespannen voet staat met de realiteit.
Ben jij klaar voor je allereerste Virtual Reality opera?
You may remember composer and director Luke Deane

15:15 TivoliVredenburg – K.F Hein Foyer

NEW DUTCH CLASSICAL TALENT
jong talent, opdracht compositie, gratis

17:00 Museum Speelklok

from the 2015 opera production 3 Cars, in which radio-

De Russische pianiste Nadezda Filippova woont in

controlled cars played the leading role in a tragic love

Amsterdam en is geselecteerd voor de prestigieuze

story. An exceptional production, which with this unusual

Dutch Classical Talent Tour van seizoen 17/18 die

combination managed to surprise fans and critics alike,

haar naar elf concertzalen in Nederland brengt.

and made a big impression on the audience during

Zij neemt een nieuw opdrachtwerk van compo-

De New Yorkse pianiste Phyllis Chen organiseerde in

Gaudeamus Muziekweek 2015. And now we have Luke

nist Felipe Waller mee op haar programma in deze

2007 voor de eerste keer een compositiewedstrijd

Deane’s newest creation: We Cannot Sleep. A trail-blazing

tournee. Dit werk schreef Waller in opdracht van

onder de titel UnCaged Toy Piano, vernoemd naar

production that by means of virtual reality immerses the

Gaudeamus en uiteraard hebben wij de première.

John Cage die met zijn Suite For Toy Piano in 1947

audience in the world of opera. We Cannot Sleep is about

Naast het werk van Waller laat Filippova meer

de speelgoedpiano tot concert instrument verhief.

a unique relationship between a lady and a young girl who

hedendaags werk door haar vingers glijden en

In de afgelopen decennia heeft een groeiend aantal

appears in her dreams. As time passes they grow ever

speelt ze de Elf Humoresken van één van de meest

UNCAGED: ROBOT TOY PIANO IN
CONCERT
speelgoedpiano, competitiewedstrijd, mechanic heaven

lees verder op p.40 >>
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Duo Avenue Azure, bestaande uit Pete Harden (gitaar) en Saskia Lankhoorn
(piano en zang) spelen songs die geïnspireerd zijn door landschappen, steden en
oceanen. Jij als luisteraar wordt een atmosferische klankwereld ingezogen.
Ensemble in residence Kluster5 speelt een

Zeno van den Broek presenteert

eigen-zinnige en, stiekem, dansbare set met eigen

Shift Symm, een brute en abstracte

werk en bij voorkeur zónder bladmuziek.

audiovisuele ervaring.

Igor C Silva combineert in zijn werk klassiek instrumentarium met schrijnende
live elektronica en lo-fi visuals; hij komt met zijn eigen ensemble

Trash Panda Collective.
Duo Perforator combineert hobo

Bij OHM waan je je als bezoeker in een

en elektronica in een expressieve set

elektronica speeltuin alwaar de drie bandleden

met een flinke dosis humor.

zorgvuldig hun soundscapes opbouwen met
zelfgebouwde instrumenten en non-muzikale

Slagwerk Den Haag brengt bijzonder werk van
Mayke Nas, waarin schoolborden in slagwerkin-

instrumenten.

strumenten veranderen, en een ritueel werk van

9 September – TivoliVredenburg - diverse zalen – 19:00 – 00:30

Aart Strootman.

Lichtere klanken verzorgt het
Nederlandse VanDryver, een bijzonder

Gaudeamus Saturday Night is volledig gewijd aan de nieuwste muziek in al haar
verschijningsvormen. Loop in en uit bij 15 verschillende concerten en performances
en proef en geniet van overweldigende soundscapes, wringende minimal music,

De expressieve techno-set

modern klassiek pop ensemble met

van SØS Gunver Ryberg

beklijvende en emotionele songs.

is industrieel en rauw.

experimentele elektronica, post-pop, ... you name it!
Gaudeamus Saturday Night is devoted entirely to the newest music in all its manifestations.
Stroll in and out of 15 different concerts and performances and taste and enjoy overwhelming
soundscapes, wrenching minimal music, experimental electronics, post-pop, ... you name it!
Mads Emil Nielsen brengt elektro-akoestische 'prepared' sounds.
De muziek van Heiner Goebbels, uitgevoerd door

Het splinternieuwe du0

Insomnio, was in de jaren '80 en '90 al eigenzinnig

Novikoff-Makowski speelt

en heeft nog niets van die eigenzinnigheid verloren.

een korte 'comprovisatie'-set met
sax en live elektronica.

s t a r g a z e (aangevuld met TEMKO
en trio aXolot) presenteert klassiek

Het illustere colletief o k a p i, met musici

in een popesthetiek en speelt werk van

uit de Amsterdamse improvisatie-scene en

nominees Vukosavljević en Strootman

De Veenfabriek, is de hele avond present met

en de Nederlandse première van een

een uit-gesponnen 'installatieconcert' en tegen

werk van Mica Levi.

de nacht een fel 'popconcert'.

prijs: € 24 | € 19

studenten € 10

i.s.m. SNYK
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muzikanten en leden van het publiek dit eigenzinnige instrument omarmd. Afgelopen jaar deden
het UnCaged Toy Piano Festival, Gaudeamus en
de Nederlandse Stichting Conlon een gezamenlijke ‘call for scores’ voor de Robot Toy Piano van

lees meer op p.32

ZONDAG
10 SEPTEMBER

Ranjit Bhatnagar. In zijn redesign van de toy piano
verwijderde sound artist Bhatnagar de toetsen en
verving deze door technologie. Hiermee creëert hij
een nieuw scala aan mogelijkheden voor het kleine
instrument. De winnende stukken worden
uitgevoerd in dit concert, in de natuurlijke habitat
van ‘mechanic heaven’ Museum Speelklok. Na afloop

'Krimi liefhebbers opgelet!
Ontrafel het mysterie in
het hoorspel De Deense
Detective.'

quartet are woven throughout the concert.
componisten
met muziekpionier:
Sky Macklay - Many Many Cadences
Thorwald Jørgensen - Distant Shores
Aleksandr Mosolov - String Quartet No 1
Simon Bertrand - l’Homme Invisible
Dalit Hadass Warshaw - Transformation

12:30 TivoliVredenburg – Hertz

with his Suite For Toy Piano. Over the past decades a

RUSSIAN FUTURISM

growing number of musicians and members of the audi-

strijkkwartet, theremin, stomme film

Conlon Foundation made a joint call for new compositions for Ranjit Bhatnagar’s Robot Toy Piano. Sound
artist Bhatnagar redesigned the toy piano, removing
the keys and replacing them with technology. By doing
this, he created a new range of possibilities for this small
instrument. The winning pieces are performed during
this concert, in the natural habitat of ‘mechanic heaven’:
Museum Speelklok. After the concert you can visit the
Multitudes installation.
componisten
Felipe Ignacio Noriega & Anne Veinberg - Hello World
Stefano Alessandretti - PRAGMA
Silvia Corda - Tre Ritratti del Tempo
Christina Oorebeek - Keychain
uitvoerenden
Phyllis Chen - toy piano
Ranjit Bhatnagar
Anne Veinberg - piano
prijs
€ 15 / € 10
i.s.m. Stichting Conlon

after the invention of the theremin, the futuristic Russian

the 1920s. The four movements from Mosolov’s string

composition competition called UnCaged Toy Piano for

UnCaged Toy Piano Festival, Gaudeamus, and the Dutch

Bertrand, Dalit Hadass Warshaws’ Transformation and
his own composition debut Distant Shores. Seven years

and dissonant work with three Russian mute films from

In 2007 New York pianist Phyllis Chen organised a

ence have embraced this quirky instrument. Last year the

composition for string quartet and theremin by Simon

Utrecht String Quartet combines this intriguing, mechanic

bezoeken.

turned the toy piano into a concert instrument in 1947

Together they will play a brand-new commissioned

Aleksandr Mosolov wrote his first string quartet. The

van het concert is de installatie Multitudes te

the first time. The festival is named after John Cage, who

41

uitvoerenden
Utrecht String Quartet
Thorwald Jørgensen - theremin

prijs
€ 15 / € 10

De Nederlandse slagwerker Thorwald Jørgensen
wijdt zich volledig aan de theremin, het allereerste
volledige elektronische instrument dat in 1919
uitgevonden werd door de Rus Leo Theremin. Deze
middag speelt hij met het Utrecht String Quartet
een gloednieuw opdrachtwerk van Simon Bertrand
voor deze bezetting, Dalit Hadass Warshaws

Transformation en zijn eigen compositiedebuut
Distant Shores. Zeven jaar na de uitvinding van de
theremin schreef de futuristische Russische componist Aleksandr Mosolov zijn eerste strijkkwartet.
Het Utrecht String Quartet combineert dit intrigerende, mechanische en dissonante werk met

13:45 TivoliVredenburg – K.F. Hein Foyer

drie Russische stomme films uit de jaren ‘20 van de

DROPLETS

vorige eeuw. Ook het strijkkwartet van Sky Macklay

solo slagwerk, cyclus, nieuw repertoire

staat vol van mechanisch gespeelde, op hol geslagen
frases, die in het middenstuk oplossen in ijle drones bijna als een thereminkwartet.

Slagwerker Konstantyn Napolov is een enorm
pleitbezorger van nieuw repertoire voor slagwerkinstrumentarium. Het werk Droplets van componist

Dutch percussionist Thorwald Jørgensen dedicates himself

Christiaan Richter is in nauwe samenwerking met

entirely to the theremin, the first completely electronical

Napolov ontwikkeld. Het werk is hem letterlijk op

instrument, invented in 1919 by the Russian Leo Theremin.

het lijf geschreven. Natuurlijke processen vormden

He is performing with the Utrecht String Quartet.

de inspiratiebron voor deze slagwerkcyclus.

42 zondag 10 september
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In de vierdelige cyclus produceert één slagwerker op

Niet alleen klinkt hun muziek, aan de hand van

tot rock: dat kan niet anders dan een kleurrijke en

een minimaal instrumentarium van slechts enkele

video’s en interviews worden meerdere kanten van

speelse band opleveren. Het Edge Ensemble van de

houten en metalen objecten een zeer dynamische

de geselecteerde ‘graduates’ belicht. Een spannende

Amerikaanse componist Brendan Faegre brengt

polyfonie aan periodieke ritmes.

middagvullende showcase met werken van jong

in haar programma dan ook een ode aan het spel.

Percussionist Konstantyn Napolov is a tremendous
champion of new repertoire for percussion instruments.
In this context he will be presenting his project The Dutch

aanstormend talent dat hard op weg is de wereld

Zo gaat Faegres eigen Love the Cheat (hate the

van de nieuwe muziek te veroveren, te beginnen in

spoilsport) over de financiële spelletjes van Goldman

Nederland!

Sachs’ CEO Lloyd Blankfein, wiens bewerkte stem
klinkt in het stuk. Degrees of Silence van Gaudeamus

Golden Collection in Utrecht next season: a programme of

Every year during our Festival we present a selection of

works by Martijn Padding, Louis Andriessen and Maxim

the best students who have just obtained their Master’s in

Shalygin. Composer Christiaan Richter developed his piece

composition from the conservatoires of Amsterdam,

Droplets in close coöperation with Napolov. The work

The Hague and Rotterdam. Not only do we hear their

has been written especially for him. Natural processes

music, but by means of videos and interviews light is shed

Five musicians from Europe and the United States who

CLOSE CALL

provided the source of inspiration for this percussion cycle

on different aspects of the selected graduates. An exciting,

have a combined résumé covering everything from

bigband, smartphones, interactief concert

Droplets. In this four-part cycle one percussionist, using

afternoon-filling showcase with works by young up-and-

contemporary to old music, from (free) jazz to rock: the

a meagre collection of wooden and metal objects as

coming talent that is well on its way to conquering the

result is bound to be a colourful, playful band! In its new

instruments, produces an extremely dynamic polyphony

world of new music, starting in the Netherlands!

programme, the Edge Ensemble from American composer

of periodic rhythms.
componisten
Christiaan Richter - Droplets
uitvoerenden
Konstantyn Napolov - Slagwerk
gratis, tickets via gaudeamus.nl

componisten
Carmen Vanderveeken, Nikos Galenianos, Timoteo
Carbone, Aurélie Lierman, Vasileios Filippou, Boris
Bezemer

Award 2017-genomineerde Ethan Braun laat het
ensemble spelen met wiskundige permutaties van
vijf improvisatiemethodes.

Brendan Faegre pays a tribute to the art of playing.
Faegres’ own work Love the Cheat (hate the spoil-

sport), for example, is about the financial tricks played
by Goldman Sachs’ CEO Lloyd Blankfein, whose voice

prijs
€ 10
studenten € 5

has been altered and can be heard throughout the piece.

i.s.m. Conservatorium Amsterdam, Codarts Rotterdam
& Koninklijk Conservatorium Den Haag

Degrees of Silence.

Gaudeamus Award 2017 nominee Ethan Braun has the
ensemble play with mathematical permutations in

componisten
Brendan Faegre - Love the Cheat (hate the spoilsport)
Genevieve Murphy – Violent push of an unpredictable
strategy
Ethan Braun - Degrees of Silence
Christopher Fox - Revolutionary Movements
(2 Movements Spindrift & Reel)
uitvoerenden
Edge Ensemble
prijs
€ 10
studenten € 5

14:00 Theater Kikker

NEW MAKERS NEW MUSIC

14:30 TivoliVredenburg – Pandora

Het concert begint: telefoons AAN! Installeer de
speciale app, maak van je telefoon een muziekinstrument en speel mee met een tienkoppige
bigband met drie drummers. Maar pas op!
Bespeel jij je telefoon - of bespeelt je telefoon jou?
De nieuwe muziekvoorstelling van Arthur Wagenaar
(Susies Haarlok) gaat over de impact van de smartphone. Het internet is overal, Facebook weet alles en
Google is de nieuwe god. Kijk jij ook 221x per dag op
je telefoon? Wie volg jij? Wie volgt jou? Wat doet dat
met ons? Close Call laat het je op overweldigende
manier ervaren. De app is gratis en werkt op Android
en iOS zoek op CLOSE CALL LIVE in Google Play en
App Store.
The concert begins: turn ON your phones! Install the
special app, turn your phone into a musical instrument
and play along with the band during three numbers.
But be careful! Are you playing the phone – or is the phone
playing you? This new musical performance by Arthur
Wagenaar (Susies Haarlok) is about the impact of the
smartphone, which is enormous. The Internet is everywhere, Facebook knows everything and Google is

14:00 TivoliVredenburg – Cloud Nine

the new god. Do you check your phone 221 times a day too?

showcase, aanstormend talent

THE GAMES WE PLAY

Whom do you follow? Who is following you? What impact

Ieder jaar presenteren we tijdens ons festival een

jazz, rock, improvisatie, spelen, gitaar

selectie van de beste net afgestudeerde masterstudenten compositie van de conservatoria van
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

does that have on us? Close Call lets you experience this in
an overwhelming way. The app is free and works for both

Vijf muzikanten uit Europa en Amerika met een

Android and iOS. Search for CLOSE CALL LIVE in Google

opgeteld cv dat reikt van hedendaags

Play or the App Store.

gecomponeerde tot oude muziek en van (free) jazz

44 zondag 10 september
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componisten
Arthur Wagenaar

The Keuris Quartet (named after composer Tristan Keuris)

Muziekweek 2017. George Antheil was halverwege

devotes itself energetically to attracting a larger audience

de jaren ‘20 korte tijd lid van de beweging De Stijl en

uitvoerenden
Trio aXolot
Marijn Korff de Gidts, Boy van Ooijen & Tjalling
Schrik - drums
Lotte Oen - tenorsax
Matthias Konrad - trombone
Axel Schappert - bastrombone

to contemporary music made by living composers. Tonight

in die tijd schreef hij zijn iconische compositie

these four former students of Arno Bornkamp will perform

Ballet Mécanique, een uniek werk waarin player

works by three young composers. These three pieces are

piano’s en sirenes het machinale vertegenwoordigen

the result of an open call for Dutch composers between

en slagwerkers daar menselijk tegengas aan geven.

the ages of 10 and 35 years, in cooperation with the

Van De Stijl is het niet ver grasduinen naar andere

Grachtenfestival. Tonight you will hear a piece by 17-year

sociale en culturele stromingen uit dezelfde tijd,

prijs
€ 15 / € 10

old (!) composer Maarten Bauer, one of the youngest

zoals de dadaïsten en futuristen. En laat onze ‘artist

composers ever featured during Gaudeamus Muziekweek.

in residence’ Jerzy Bielski daar nou de mosterd

i.s.m. Stichting Goed Bezig!

Stanislav Makovsky’s new piece for saxophones and

vandaan halen. Overigens zonder de verworven-

electronics and the Dutch premier of Saxophone Quartet

heden van de jazz, rock én hedendaags over te slaan.

by Austrian composer Georg Friedrich Haas will complete

Van hem klinkt een eerste kort werk richting een

the programme.

grootschalig muziektheaterproject dat in 2019 in

UITREIKING GAUDEAMUS
AWARD

première zal gaan.

jonge muziekpioniers, springplank, talent

Utrecht ensemble Insomnio turns 20 this year and gives

Aansluitend aan het slotconcert wordt de

the final concert of the Gaudeamus Muziekweek 2017.

Gaudeamus Award 2017 uitgereikt aan één van

During the 1920’s George Antheil was a member of the

de vijf genomineerde muziekpioniers. Sinds 1957

movement De Stijl for a short period. During that time he

reikt de organisatie de Gaudeamus Award uit aan

wrote his iconic composition Ballet Mécanique, a unique

aanstormend compositietalent. Gaudeamus biedt

uitvoerenden
Keuris Quartet

work in which player pianos and sirens represent the

jonge muziekpioniers een ontwikkelplek en podium,

mechanized world and percussionists provide the human

en is al jaren een springplank voor de carrière van

counterpart. From De Stijl it is not a long way to other

menig componist. Het festival wordt memorabel

5X4 SAXOPHONES

prijs
€ 10
studenten € 5

social and cultural movements from that period such as

afgesloten met de uitreiking van de internationaal

saxofoons, open call, Grachtenfestival

i.s.m. Grachtenfestival Amsterdam

dadaïsm and futurism. And this is precisely where our

gerenommeerde award.

componisten
Georg Friedrich Haas - Saxophone Quartet
Stanislav Makovsky – Preface
Hinse Mutter - nieuw werk
Anthony Green - Almost Over
Maarten Bauer - MEDEA Saxophone Quartet
no.3

16:00 TivoliVredenburg – Cloud Nine

artist in residence Jerzy Bielski gets his ideas from, without

Het Keuris Quartet (vernoemd naar componist

ignoring the achievements of jazz, rock and contemporary

Tristan Keuris) zet zichzelf vol energie in om heden-

music. Tonight you will hear the first short work of a

daagse muziek van levende componisten naar een

large-scale musical theatre project that will premier in

groter publiek te brengen. Vanavond brengen de vier

2019.

oud-studenten van saxofonist Arno Bornkamp werk
van drie jonge componisten. Alle drie het resultaat
van een open call voor Nederlandse componisten
tussen de 10 en 35 jaar oud in samenwerking met
het Grachtenfestival. Zo klinkt werk van de
17-jarige (!) componist Maarten Bauer, één van de
jongste componisten ooit in het programma van de
Gaudeamus Muziekweek. Het programma wordt
compleet gemaakt met een nieuw stuk van Stanislav

17:30 TivoliVredenburg – Pandora

Makovsky voor saxofoons en elektronica en de

BALLET MÉCANIQUE

Nederlandse première van Saxophone Quartet van

De Stijl, iconisch, 20ste eeuw, dada, jazz, rock

de Oostenrijkse componist Georg Friedrich Haas.

Het Utrechtse ensemble Insomnio bestaat 20 jaar
en geeft dit jaar het slotconcert van de Gaudeamus

18:30 TivoliVredenburg – K.F. Hein Foyer

Following the Festival’s final concert, the Gaudeamus
Award 2017 will be presented to one of the five nominated
music pioneers. Since 1957 the organization has been
conferring the Gaudeamus Award on a talented up-andcoming composer. Gaudeamus offers young music pioneers

componisten
George Antheil - Ballet Mécanique
Jerzy Bielski - Breaking the Codes: preview

a platform and a place in which to develop, and has for

uitvoerenden
Insomnio
Ulrich Pöhl - dirigent

renowned award provides the Festival with a memorable

prijs
€ 20 / € 16
studenten € 10

gratis

i.s.m. Insomnio

years now proved to be a springboard for the career of
many a composer.The presentation of this internationally
finale.
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installations and performances in this exhibition are

The sound installations in the Festival Hub

SOUND ART

accessible during fixed time slots. Certain installations

TivoliVredenburg are the work of the Canadian sound

have a very restricted capacity. In order to avoid

artist and composer Adam Basanta. His objects, despite

disappointment, we advise you to buy tickets online in

their seemingly everyday appearance, manage to surprise

Klankinstallaties combineren geluid met beeldende kunst.
Meerdere zintuigen worden aangesproken met deze selectie
wonderschone 'sound art'.

advance. For more information, starting times and tickets

you. In his sound sculpture Vessel the naturally acoustic

go to gaudeamus.nl

properties of a large glass pot are amplified, which gives
rise to a kind of lament consisting. The loudest sound in

the room experienced very quietly, by means of an endless
feedback loop between microphone, amplifier and loudspeaker, reaches a volume of 120 dB. The soundproofed

longer suffices. As the audience you are immersed in a

aquarium that surrounds it ensures that you emerge

sensory experience or you act in an interactive installation

without any damage to your hearing. Curtain (white) is a

in which you initiate and manipulate the performance

curtain made of hundreds of white earpieces. The curtain

yourself. By creating an experience, by letting you smell,

creates a sonic environment in which you retreat from the

taste and feel, your ratio is ignored and your subcon-

outside world, into your personalized ‘sonic bubble’.

scious is activated directly. You are the performer and the

The sound installations in TivoliVredenburg can be viewed,

spectacle, all at the same time. Young artists and creators

free of charge, around concerts and during opening hours

from various disciplines integrate new technologies with
elements from the performing arts. We challenge you to
surrender yourself to this cabinet of performative
VR 8 - 13:00 / 20:00 ZA 9 - 12:00 / 20:00
ZO 10 - 12:00 / 18:00 Het Huis Utrecht

installations and sensory performances!

SENSES WORKING OVERTIME

installaties

of the festival desk (see p. 66) On Sun 10 Sep Adam
WO 6 t/m ZO 10 SEP TivoliVredenburg

Basanta gives a short lecture and takes you on a tour

THE SOUND OF EMPTY SPACE

to see his installations. (see p.55)

klankinstallaties, vrije toegang, verrassend, alledaags

Vinny Jones / Het Huis - n.t.b.

De klankinstallaties in Festival Hub TivoliVredenburg

Thanasis Deligiannis / I/O / Gaudeamus - ALICE

zijn van de hand van de Canadese sound artist en

Senses Working Overtime is een expositie waarin

Zeno van den Broek - Panauditum

componist Adam Basanta. Zijn objecten weten je

publiek uitvoerder wordt. Jouw rol als actieve

Zvov Trio / Yvonne Freckmann - Zvov Sensory

ondanks hun schijnbaar alledaagse voorkomen te

deelnemer is essentieel; kijken en luisteren volstaan

Tommy de Bruijn & Sam van ’t Oever - Resonate

verrassen. In zijn geluidssculptuur Vessel worden

niet langer. Als publiek word je ondergedompeld

Lars Kynde & Nikolaj Kynde - Tasteful Turntable

de natuurlijk akoestische eigenschappen van een

in een zintuiglijke ervaring of acteer je in een

Ricky van Broekhoven - Fluid Resonance

grote glazen pot versterkt, waardoor een soort

expositie, interactieve installaties, zintuiglijk

interactieve installatie waar je zelf de voorstelling
initieert en manipuleert. Door het creëren van een
ervaring, door je te laten ruiken, proeven en voelen
wordt er voorbijgegaan aan je ratio en direct op je
onderbewustzijn ingespeeld. Je bent tegelijkertijd
de performer en het schouwspel.Jonge kunstenaars
en makers uit verschillende disciplines integreren
nieuwe technologieën met elementen uit de
podiumkunsten. We dagen je uit om je over te geven
aan dit kabinet van performatieve installaties en
zintuiglijke performances!
Senses Working Overtime is an exposition where the
audience becomes the performer. Your role as an active
participant is essential; merely looking and listening no

prijs
v.a. € 5
i.s.m. Het Huis Utrecht
* De installaties Panauditum, Resonate en Fluid
Resonance zijn vrij toegankelijk. De overige installaties
en performances van deze expositie zijn toegankelijk in
vaste time-slots. De capaciteit van sommige installaties
is zeer beperkt. Om teleurstelling te voorkomen, raden
we je aan vooraf tickets online te kopen. Voor meer
informatie, aanvangstijden en tickets ga naar
gaudeamus.nl

klaagzang ontstaat. The loudest sound in the room

experienced very quietly bereikt met een eindeloze
feedbackloop tussen microfoon, versterker en
luidspreker een geluidsniveau van 120 dB.

WO 6 t/m ZO 10 SEP - 15:30 Museum Speelklok

er zonder gehoorschade vanaf komt. Curtain (white)

GAUDEAMUS GUIDED TOUR |
MULTITUDES

is een gordijn geconstrueerd van honderden witte

audiovisuele installatie, player piano, plankton,

in-ear-oordopjes. Het gordijn creëert een sonische

museumrondleiding

Het geluiddichte aquarium eromheen maakt dat je

omgeving waarin je je kunt terugtrekken van de
buitenwereld in je gepersonaliseerde ‘sonic bubble’.
De klankinstallaties in TivoliVredenburg zijn gratis te
bezichtigen rondom concerten en tijdens openingstijden van de festivalbalie (zie p. 66) Op zo 10 sep

* There is free admission to the installations Panauditum,

geeft Adam Basanta een korte lezing en rondleiding

Resonate and Fluid Resonance. The remaining

langs de installaties. (zie p.55)

Tijdens speciale Gaudeamus rondleidingen in
Museum Speelklok nemen we je mee in de wondere
wereld van zelfspelende muziekinstrumenten.
Slotstuk van de rondleiding is de audiovisuele
installatie Multitudes, exclusief tijdens Gaudeamus
Muziekweek in Museum Speelklok!

48 sound art
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Kunstenaar Andreas Greiner en componist Tyler

CONTEXTPROGRAMMA

Friedman combineren in deze audiovisuele installatie biologie met muziek en beeldende kunst.
Eencellige algen, de Dinoflagellate Pyrocyctis
Fusiformis om precies te zijn, ontvangen

zie p.46 Senses Working Overtime

elektronische signalen van de Disklavier en geven
hierdoor licht! De mathematische basis van de
muziek is gebaseerd op de voortplantingscyclus
van de algen. Vanuit totale stilte nemen muziek
en lichtpatronen exponentieel toe in complexiteit,
intensiteit en frequentie, tot ze het maximaal aantal
mogelijke variaties bereiken. Na deze piek zijn de

'Creëer hypnotische
klanken en patronen
in het water van Fluid
Resonance.'

Op zoek naar meer inhoud? Naast concerten bieden we met
het contextprogramma uiteenlopende activiteiten voor publiek,
professionals en (vak)studenten.

Leer de jonge muziekpioniers beter kennen bij
Meet the Nominees, ga in gesprek met andere

algen door overstimulatie uitgeput met totale

componisten tijdens de Jury Talks en Composers

duisternis tot gevolg. De rondleiding is in het Engels.

Meetings. Woon een lezing bij over muziektheater

During special Gaudeamus tours in Museum Speelklok we
will guide you through the wondrous world of self-playing
instruments. The finale of the tour is the audiovisual
installation Multitudes, exclusively in Museum Speelklok
during Gaudeamus Muziekweek. For this audiovisual

(Huba de Graaff ) of sound art (Adam Basanta) en ga
aan de slag tijdens een van de workshops of reading
sessions. Tickets voor de contextactiviteiten zijn
gratis verkrijgbaar via gaudeamus.nl, tenzij anders
aangegeven.

installation artist Andreas Greiner and composer Tyler

In search of more substance? As well as presenting

Friedman combine biology with music and visual art.

concerts, with our context programme we offer

Single-celled algae, the Dinoflagellate Pyrocystis

a variety of activities to the general public, professionals

Fusiformis to be precise, receive electronic signals from

and students. Get to know the young music pioneers

the Disklavier and as a result the light up! Friedman based

better at Meet the Nominees, talk to other composers

the music mathematically on the reproductive cycle of

during the Jury Talks and Composers Meetings. Attend a

De juryleden voor de Gaudeamus Award,

algae. Out of complete silence the music and light

lecture on music theatre (Huba de Graaff ) or sound art

Christopher Trapani, Joe Cutler en Mayke Nas,

patterns exponentially increase in complexity, intensity,

(Adam Basanta) and get to work at one of the workshops

hebben elk een lezing of demonstratie voorbereid

and frequency, until they reach the maximum numer

or reading sessions. Admission to most activities is free,

voor componisten en andere geïnteresseerden

of variations. After this peak the algae are completely

tickets on gaudeamus.nl, unless otherwise indicated.

over belangrijke thema’s of thematieken die voor

WO 6 t/m VR 8 SEP Muziekhuis Utrecht

JURY TALKS & COMPOSERS'
MEETING

context, lezing, verdieping, discussie

exhausted by overstimulation, which results in complete

hen urgent zijn. Deze lezing of demonstratie wordt

darkness. The tour is English spoken.

vervolgd met een Composers Meeting o.l.v. de

prijs
€ 12
i.s.m. Museum Speelklok & Stichting Conlon

juryleden, waarin alle ruimte is voor discussie voor
(jonge) componisten die graag eens willen sparren
met hun collega’s.
The jury members for the Gaudeamus Award, Christopher
Trapani, Joe Cutler and Mayke Nas, have each prepared a
lecture or demonstration aimed at composers and other
interested parties. These sessions deal with major themes
or subject matter which they find particularly important.
This lecture or demonstration will be continued with a
Composers Meeting, hosted by the jury members. During
this meeting (young) composters can meet up with their
collegues and there is time for discussion and debate.
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maal samen? Tijdens de Workshop Modulation for
Beginners legt zelfverklaard modular nerd Allert
Aalders je dit van begin tot eind uit. Duik mee in
een wereld vol clicks en clocks, voltages, gates
en triggers. Wees niet bang, de workshop voor
beginners is geschikt voor iedereen! Ben je synth
liefhebber? Kun je VCO en VCA uit elkaar houden?
Dan is de Workshop for Advanced jouw ding.
Allert Aalders neemt je mee in het bouwen van
een generatieve patch op een uitgebreid modulair
WO 6 SEP - 10:00 Muziekhuis Utrecht

JURY TALK: JOE CUTLER

DO 7 SEP - 10:00 Muziekhuis Utrecht

JURY TALK: CHRISTOPHER TRAPANI

systeem. We maken gebruik van random sources en
bespreken complexe modulaties. Ook spreken we

JURY TALK: MAYKE NAS

we een Complex Oscillator. Beginners mogen ook

context, lezing, thoughts on appropriation

context, lezing, off-beat, samenwerking

context, lezing, computer tools, software

Joe Cutler gaat in zijn lezing in op off-beat

Christopher Trapani signaleert dat er onder jonge

mee kijken bij de advanced workshop. Deelnemers

commissies, oftewel composities voor een

componisten veel interesse is voor computer music

hebben gratis toegang tot het concert Modulation

bepaalde context met financiers die een uniek

tools. Trapani is verbonden aan IRCAM in Parijs

meets Gaudeamus om 20:15 in Kytopia. (zie p.27)

element of ‘verhaal’ wensen. Hij spreekt over zijn

en geeft een lezing over het softwareprogramma

compositie Ping, voor tafeltennisspelers en strijk-

Orchids, dat een nieuwe standaard zet in de

The modular synthesizer. That box sprouting knobs an

kwartet voor de Olympische Spelen in Londen (2012),

optimalisatie van ‘geluidsverbeelding’ door

cables that you come across more and more often these

Boogie Nights voor draaiorgel en orkest de ereprijs

miljoenen orkestcombinaties of geluidsmixen

days. Loks like a telephone exchange or a nuclear

(te horen op 8 september, zie p. 31), en een aantal

te onderzoeken.

experiment. But what is it really? How is an instrument

samenwerkingen met gemengde ensembles uit de
jazz- en klassieke-wereld.

Christopher Trapani observes that there is a lot of interest
in computer music tools among young composers. Trapani

In his lecture Joe Cutler discusses off-beat commissions,

is associated with the IRCAM in Paris and is delivering a

i.e. compositions for a specific context with financiers who

lecture on the software programma Orchids, which sets a

are looking for a unique element or ‘story’. He will speak

new standard in the optimization of ‘sound imagination’

about his composition Ping, for table tennis players and

by exploring millions of orchestral combinations or sound

string quartet, written for the Olympic Games in London

mixtures.

(2012), Boogie Nights for barrel organ and orkest de
ereprijs (to be performed on 8 September, see p. 31),
and a number of collaborations with mixed ensembles

11:45 Composers Meeting
gratis, tickets via gaudeamus.nl

from the world of jazz and classical music.
11:45 Composers Meeting
gratis, tickets via gaudeamus.nl

DO 7 SEP - 12:00 (Beginners) & 16:00 (Advanced)
Kytopia

WORKSHOP: MODULATION
context, do it yourself, professional, liefhebber

Modulaire synthesizers. Die kast vol met knopjes en
kabeltjes die je de laatste tijd steeds vaker tegenkomt. Ziet er uit als een telefooncentrale, of een
nucleair experiment. Maar wat is het nou eigenlijk?
Hoe is zo’n instrumenten opgebouwd, uit wat voor
onderdelen en hoe werken die onderdelen dan alle-

VR 8 SEP - 10:00 Muziekhuis Utrecht

over granular processors als Clouds en behandelen

Bestaat oorspronkelijkheid? Is het gebruik van
bestaand materiaal vermijdbaar? Is elke uitvinding
een variatie op een vorige uitvinding? Is er een juiste
of een verkeerde manier om te citeren of imiteren?
Is geïnspireerd worden door een ander een vorm van
diefstal? Is elk nieuw geluid wel een nieuw geluid?
Een lezing met veel vragen en geen antwoorden.

like this constructed, and from what components, and

Is originality a lie? Is using pre-existing material avoidable?

how do those components function as a whole? During the

Is every invention a variation on a previous invention?

Modulation for Beginners Workshop. Allert Aalders, in his

Is there a right of a wrong way to quote or imitate? Is being

own words a modular nerd, will explain it all from start to

influenced or inspired a form of theft? Is every new sound

finish. Dive into a world full of clicks and clocks, voltages,

a new sound? A talk with many questions and no answers

gates and triggers. Never fear, the beginners' workshop is

whatsoever.

suitable for everyone! Are you a synth devotee? Do you
know your VCO from your VCA? In that case the Advanced
Workshop is the thing for you. Allert Aalders guides you

11:00 Composers Meeting
gratis, tickets via gaudeamus.nl

through the creation of a generative patch on an extensive
modular system. He makes use of random sources, and

VR 8 SEP - 14:00 Muziekhuis Utrecht

complex modulations are dealt with. Other topics

WORKSHOP / READING SESSION:

the Complex Oscillator. Beginners are invited to stay and

DISCOVERING THE ROBOT TOY
PIANO

observe during the advanced workshop. Participants

context, reading session, speelgoedpiano, geluidskunst

discussed are granular processors, such as Clouds, and

have free admission to the concert Modulation meets
Gaudeamus at 20:15 in Kytopia (see p.27)

Ontdek alles over de internationale niche-scene
rond de speelgoedpiano en probeer je eigen mini-

prijs

compositie voor het akoestische instrument uit.

€ 20 (12:00) & € 30 (16:00)

Phyllis Chen vertelt over haar werk als speelgoed-

i.s.m. Sonar Traffic

pianospeler, componist, docent en oprichter van het
UnCaged Festival voor speelgoedpiano’s,
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waarvan de 4e editie in 2017 plaats vindt. En geluids-

onmisbaar en ideaal begin van je eigen muziek-

and Deligiannis questions about their personal

kunstenaar Ranjit Bhatnagar uit New York geeft een

theatercreatie.

development during the residencies at Het Huis and

presentatie van de door hem uitgevonden Robot

Gaudeamus. How do you integrate into your artistic

Toy Piano, die midi-input omzet in speelgoedpiano-

Huba de Graaff creates music theatre productions based

output disciplinary and interdisciplinary techniques which

klanken. Daarna worden door participanten

on extraordinary subjects. How about porn, or ‘living’

you yourself do not master? What sort of role do you

ingestuurde werken (van max. 30”) voor de Robot

loudspeakers, or an opera consisting entirely of ape noises?

assign others, who are familiar with these techniques,

Toy Piano gespeeld en besproken door Chen,

She also has a preference for unusual places, such as a

within your basic artistic principles? Are you an autono-

Bhatnagar en de participanten.

fitness centre, the location for Liebesleid (‘Love’s sorrow’),

mous artist, or is the work a co-creation?

Discover everything there is to know about the
international niche-scene surrounding the toy piano and
give your very own mini composition for this acoustic
instrument a try-out. Phyllis Chen talks about her work as
a toy piano-player, a composer, and a teacher and founder
of the UnCaged Festival for toy pianos, which will have its
4th edition this year. Sound artist Ranjit Bhatnagar from
New York demonstrates the Robot Toy Piano he invented,

her latest production. How do you set up such a project as
a composer? Where do you start? What steps do you need
to take? How should you collaborate? What if it all goes

gratis, tickets via gaudeamus.nl
i.s.m. Het Huis Utrecht

pear-shaped? And where do you end up? Huba de Graaff

WORKSHOP / READING SESSION: NEW

accompanies the young composer in this informative and

NOTES FOR KEURIS QUARTET

humorous lecture: an ideal and indispensable first step

reading session, call for works, saxofoon

towards creating music theatre of your own.

Het Keuris Quartet is een internationaal

gratis, tickets via gaudeamus.nl

saxofoonkwartet gespecialiseerd in de interpretatie

which transforms midi-input into toy piano sounds.
Afterwards Chen and Bhatnagar play and discuss works
for Robot Toy Piano (with a maximum duration of 30
seconds) together with the people who sent in their
compositions.
gratis, tickets via gaudeamus.nl
i.s.m. Stichting Conlon

van hedendaags klassieke muziek. Nadat het de
VR 8 SEP - 17:30 Het Huis Utrecht

LECTURE: HOW TO SET UP A MUSIC

THEATRE PRODUCTION - HUBA
DE GRAAFF

context, lezing, muziektheater

Vinny Jones is als artist in residence verbonden
aan Het Huis Utrecht; Thanasis Deligiannis als
Beide makers staan met een performatieve
installatie op de expositie Senses Working Overtime,

schetsen met een maximale lengte van één minuut

MEET THE NOMINEES: SKY & CHAZ

vanuit de hele wereld. Om vervolgens te worden

context, artist talk

genomineerden voor de Gaudeamus Award 2017 Sky

(Opera Forward Festival) stelt Jones en Deligiannis

Macklay en Chaz Underriner.

vragen over hun eigen ontwikkelingen in het kader
van hun residenties bij beide organisaties.

geef je anderen, die deze technieken wel beheersen,

enkel apengeluiden? Ze heeft ook een voorkeur voor

in je artistieke uitgangspunten? Ben je een

bijzondere plekken. Zo is een sportschool de locatie

autonoom maker of is het werk een co-creatie?

mee in deze informatieve en humorvolle lezing; een

ZA 9 SEP - 11:30 TivoliVredenburg –
Rabo Open Stage

Utrecht (zie p. 46) Moderator Anthony Heidweiller

van porno, ‘levende’ luidsprekers of een opera met

eindig je? Huba de Graaff neemt de jonge componist

Tijdens deze reading session wordt een selectie van

Musicoloog Tim Rutherford-Johnson interviewt

artistieke output die je niet zelf beheerst? Welke rol

je samenwerken? Wat als het tegen zit? En waar

uitstrevende saxofoonkwartetten van deze tijd.

een samenwerking van Gaudeamus met Het Huis

rondom bijzondere onderwerpen. Wat dacht je

Wat zijn de stappen die je moet maken? Hoe moet

het kwartet gezien als een van de meest voor-

context, artist talk, nieuwe makers, co-creatie

Hoe integreer je (inter)disciplinaire technieken in je

als componist nu zo’n project op? Waar begin je?

Saxophone Quartet Competition in 2015, wordt

DELIGIANNIS & VINNY JONES

Huba de Graaff maakt muziektheaterproducties

van haar laatste voorstelling Liebesleid. Hoe zet je

Eerste Prijs won aan de Strasbourg International

MEET THE ARTISTS: THANASIS

artist in residence aan Gaudeamus Muziekweek.
VR 8 SEP - 14:00 TivoliVredenburg –
Rabo Open Stage

ZA 9 SEP - 14:00 Muziekhuis Utrecht

Vinny Jones is artist in residence at Het Huis Utrecht, and
Thanasis Deligiannis fulfils a similar role at Gaudeamus.
Both have a performative installation at the exhibition
Senses Working Overtime, a collaboration between
Gaudeamus and Het Huis Utrecht (see p. 46) Moderator
Anthony Heidweiller (Opera Forward Festival) asks Jones

Musicologist Tim Rutherford-Johnson interviews
nominees for the Gaudeamus Award 2017 Sky Macklay
and Chaz Underriner.
gratis, tickets via gaudeamus.nl

uitgevoerd, ingezonden door jonge componisten
besproken door de vier leden van het kwartet en de
componisten samen. Zo zit je met je neus bovenop
het werkproces van jonge muziekpioniers!
New saxophone quartets! The Keuris Quartet is an
international saxophone ensemble specialized in the
interpretation of contemporary classical music. Having
won first prize at the Strasbourg International Saxophone
Quartet Competition in 2015, the quartet is now
considered to be one of the most progressive saxophone
quartets of today. During this reading session, a selection
of sketches will be performed. These have been submitted
by young composers from all over the world, and no sketch
is more than one minute long. The four members of the
quartet will then discuss the sketches with the composers
themselves. In this way you can observe the work process
of young music pioneers at very close quarters!
gratis, tickets via gaudeamus.nl
i.s.m. Keuris Quartet

54 contextprogramma

ZA 9 SEP - 14:00 TivoliVredenburg – Hertz

LECTURE: HEINER GOEBBELS ON

AESTHETICS OF ABSENCE

context, lezing, spraakmakend, muziektheater

De Duitse componist en muziektheatermaker
Heiner Goebbels is een spraakmakende Europese
kunstenaar die met zijn uiterst bijzondere en
eigengereide producties onder meer op het Holland

contextprogramma 55

als een esthetisch kenmerk van hedendaagse muziek

ZO 10 SEP - 15:00 TivoliVredenburg –

dat dwars door verschillende stijlen en technieken

Rabo Open Stage

LECTURE / TOUR: ON SOUND ART -

lees meer op p.53

idee verder aan de hand van drie jonge compo-

ADAM BASANTA

nisten uit het recente verleden van de Gaudeamus

context, lecture, rondleiding

Reading Session met
de toonaangevend
saxofoon quartet contextprogramma
New Notes for
Keuris Quartet.

naar voren komt. In deze talk onderzoekt hij dit

Award: Clara Iannotta (genomineerd in 2013), Marko
Nikodijevic (winnaar 2010) en Stefan Prins (jurylid
2015).

Festival stond. Daarnaast was hij drie jaar artistiek

In his recent book Music after the Fall, critic Tim

leider van de Ruhrtriennale. Vorig jaar verscheen een

Rutherford-Johnson introduced the idea of ‘afterness’

publicatie van zijn hand: Aesthetics of Absence. In

as an aesthetic feature of contemporary music that cuts

deze belangwekkende publicatie gaat hij gedetail-

across numerous styles and technical approaches. In

leerd in op de vele aannames en hiërarchische

this short talk, he explores this idea further in relation to

structuren die binnen westerse theaterproducties de

three young composers with recent connections to the

norm lijken te zijn. Bariton en operamaker Anthony

Gaudeamus Award: Clara Iannotta (nominee, 2013), Marko

Heidweiller (Opera Forward Festival) modereert

Nikodijevic (winner, 2010) and Stefan Prins (jury, 2015).

de lezing.

gratis, tickets via gaudeamus.nl

The German composer and music theatre maker Heiner
Goebbels is a high-profile European artist who has
presented his exceptional and idiosyncratic productions
at various venues, including the Holland Festival. He was
also artistic director of the Ruhrtriennale for three years.
Last year a publication of his appeared: Aesthetics of

Absence. In this compelling publication he examines in
detail the many assumptions and hierarchical structures
which appear to be the norm within theatre productions
in the West. The lecture’s moderator will be Anthony
Heidweiller, baritone, founder of Operamakers and
artistic associate of the Opera Forward Festival.
gratis, tickets via gaudeamus.nl

ZO 10 SEP - 11:30 TivoliVredenburg –
Rabo Open Stage

i.s.m. Insomnio

MEET THE NOMINEES: IVAN, ETHAN &

ZA 9 SEP - 16:00 TivoliVredenburg –
K.F. Hein Foyer

LECTURE: AFTERNESS IN THE

AART

context, artist talk

Musicoloog Tim Rutherford-Johnson interviewt

MUSIC OF THREE YOUNG
COMPOSERS - TIM
RUTHERFORD-JOHNSON

genomineerden voor de Gaudeamus Award 2017

context, talk, muziekgeschiedenis, Berlijnse muur

nominees for the Gaudeamus Award 2017 Ivan

De Britse muziekjournalist Tim Rutherford-Johnson
publiceerde afgelopen maart het boek Music after

the Fall. Hierin introduceert hij het begrip ‘afterness’

Ivan Vukosavljevic, Ethan Braun en Aart Strootman.
Musicologist Tim Rutherford-Johnson interviews
Vukosavljevic, Ethan Braun and Aart Strootman.
gratis, tickets via gaudeamus.nl

Sound artist en componist Adam Basanta vertelt
over zijn werk en geeft een rondleiding langs zijn drie
installaties in TivoliVredenburg.
Sound artist and composer Adam Basanta gives a short
lecture about his work and takes you on a tour to see his
three installations in TivoliVredenburg.
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tickets & info
ONLINE

LOCATIEKASSA

PASSE-PARTOUTS EN COMBI-TICKETS**

- Het snelst en voordeligst bestel je tickets online via

Op alle overige festivallocaties is vanaf een half uur

Meerdere concerten bezoeken tijdens Gaudeamus

Attending multiple concerts during Gaudeamus Muziekweek

voor aanvang een kassa geopend.

Muziekweek kan extra voordelig. Of je je nu 1 avond,

makes economic sense. Whether you want to spend an

1 weekend of 1 hele week wilt onderdompelen in de

evening, a weekend or an entire week immersing yourself in

nieuwste muziek, we bieden voor elk wat wils.

the newest music, we can offer something for everyone.

gaudeamus.nl.
- Online bestellen kan tot een uur voor aanvang.
- Géén transactiekosten.

A half-hour before curtain up, remaining tickets will go on
sale at the Festival box offices at our venues.

- The fastest and cheapest way to order tickets is online
via gaudeamus.nl.
- Online ordering is possible up until one hour prior to the
event.
- No transaction charges.

CENTRALE KASSA
Tijdens het festival kunnen tickets ook worden
gekocht aan de centrale kassa in TivoliVredenburg.
Vanaf 7 september dagelijks geopend van 10:0018:00 uur *. Hier kun je tickets kopen voor alle
concerten in TivoliVredenburg. Ook kun je hier
tickets kopen voor de concerten op andere locaties
tot maximaal een uur voor aanvang.

PIN ONLY

All Access Passe-partout € 120

Combi-tickets

Bij de kassa’s van Gaudeamus Muziekweek kan

- Toegang tot alle concerten.

Combineer 2 concerten op één dag voor een scherpe prijs.

alleen met kaart worden betaald. Cash wordt niet

- Beperkt aantal beschikbaar: op = op!

geaccepteerd.
At Gaudeamus Muziekweek box offices payment is by card

- Limited number available: don’t delay,

(bank or credit) only. No cash accepted.

order today!

KORTING
- 35 jaar of jonger? Dan bezoek je Gaudeamus
Muziekweek al vanaf € 10. Een Passe-partout voor
het hele festival koop je voor slechts € 50! Wel moet
je altijd je identiteitsbewijs kunnen tonen bij de
toegangscontrole.

* In aanloop naar het festival zijn tickets ook te

- U-pas. Op vertoon van U-pas korting op ieder

koop via de kassa van TivoliVredenburg (openings-

concert.

tijden ma t/m za 10.00-18.00 uur, tel 030 23 14 544).

- Student. Als student betaal je slechts € 10 voor elk

Hiervoor kunnen transactiekosten worden berekend

concert! Vergeet niet je studentenkaart te tonen bij

en afwijkende voorwaarden gelden, voor meer infor-

de toegangscontrole.

matie tivolivredenburg.nl

- Aged 35 or younger? Then you can attend

During the Festival tickets can also be bought at the

Gaudeamus Muziekweek for as little as €10. A passe-

Central Box Office in TivoliVredenburg. From 7 September

partout for the entire Festival costs a mere €50! You

open daily from 10.00 - 18.00.* The Central Box Office

will always need to be able to show proof of identity

sells tickets to concerts at TivoliVredenburg, but also

when your ticket is checked.

at the other venues until one hour before the relevant

- U-pas. with U-pas you get a discount on every

concert.

concert.

*In the run-up to the Festival tickets can also be ordered
via the TivoliVredenburg Box Office (open Mon – Sat,
10.00-18.00, tel 030 23 14 544). Transaction charges and/
or special conditions may apply. For further information
see www.tivolivredenburg.nl

- Student. As a student you pay just €10 per concert!
Don’t forget to show your student card when your
ticket is checked.

Combine 2 concerts on one day for a reduced price.

- Admission to all concerts.
7 september
18:30 uur - Frankfurter Youngsters + 20:30 uur - RE-FUSE € 20
20:15 uur - Composer on Stage + 22:30 uur Weekend Passe-partout € 65

Late Night € 25

- Toegang tot alle concerten op 9 en 10
september.

8 september
18:45 uur - Best of Young Composers + 21:00 uur - Liebesleid € 20

- Admission to all concerts on 9 and 10
September.

20:45 uur - Landscape Series + 22:30 uur - Late Night € 25
9 september
12:30 uur - Meditative guitars + 14:00 uur - We cannot sleep € 20

≤35 jaar / Student Passe-partout € 50

17:00 uur - We cannot sleep + 19:00 uur - Saturday Night € 30

- Mits niet uitverkocht toegang tot alle

10 september

concerten.

12:30 uur - Russian Futurism + 14:30 uur - Close Call € 20

- Admission to all concerts, unless sold out.

14:00 uur - New Makers + 17:30 uur - Ballet Mécanique € 25

** exclusief via gaudeamus.nl
** exclusively via gaudeamus.nl

Heb je een vraag met betrekking tot je ticket(s)? Neem dan contact met ons op via
kassa@gaudeamus.nl of bel 030 – 820 01 14. Meer informatie over kortingen, passe-partouts en
combi-tickets? gaudeamus.nl/tickets
Do you have a query about your ticket(s)? Then contact us via kassa@gaudeamus.nl or phone 030 – 820 01 14.
More information about discounts, passe-partouts and combi-tickets? gaudeamus.nl/tickets
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colofon

organisatie

met dank aan

dit is een uitgave van Gaudeamus

directie

subsidiënten

Loevenhoutsedijk 301

Henk Heuvelmans

3552 XE Utrecht, The Netherlands
+31 (0)30 8200111
info@gaudeamus.nl
www.gaudeamus.nl
samenstellling & redactie
Marisa Tempel, Ingrid Beer
teksten
Benjamin van Vliet, Martijn Buser, Marisa Tempel,
Henk Heuvelmans
vertalingen

internationale
partners

programma & productie

*

Martijn Buser
marketing & communicatie
Marisa Tempel, Ingrid Beer en
David de Jong
technische productie

* This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

media

fondsen & instellingen

Elizabet van der Kooij
festivalcoördinatie
Marije van Woerden
with the friendly support of:

Robert Coupe, Marlies Verschoor,

bestuur

Stephen Trowell

Jonathan Reeder

Rens Machielse, Ranti Tjan, Jacqueline Hulst

ambassadeur & begunstiger

en Tom Klaassen

Gaudeamus Award 2017

Wijzigingen voorbehouden. Gaudeamus heeft

Alle Vrienden van

ontwerp
Studio Lonne Wennekendonk
fotografie

getracht alle rechthebbenden te achterhalen.

Carlos Jacques Anderson, Adam Basanta, Paul van

Diegenen die menen alsnog aanspraken te kunnen

Dorsten, Emanuel Florakis, Jasper Grijpink, Ronald

maken, wordt verzocht contact op te nemen.

Gunawan, Maurice Haak & Jenny Audring, Claudia
Hansen, Ben Kaufman, Thomas Keijner, Kimono
Photography, Anna van Kooij, Nikita Kuplenko,
Robin de Puy, Gerrit Schreurs, Alex Schröder, Toshie
Takeuchi, Herre Vermeer, Allard Willemse, Baldwin

All information is subject to change. Gaudeamus has
done its utmost to notify all legal claimants. Any person
claiming rights to material contained herein is requested
to contact Gaudeamus.

Henderson, Klaus Rudolph
druk
Drukkerij Pascal/Libertas

follow us
@gaudeamusnl



partners & sponsors

Gaudeamus

Alle vrijwilligers
van Gaudeamus
Muziekweek 2017!

GAUDEAMUS MUZIEKWEEK WO 6 T/M ZO 10 SEP
10:00

WO 6 SEP

TivoliVredenburg

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

10:00 - 11:30 p.50
Jury Talk: Joe Cutler

Muziekhuis Utrecht

18:00

19:00

TivoliVredenburg

Grote Zaal

TivoliVredenburg

Cloud Nine

Theater Kikker

Grote Zaal

Theater Kikker

Kleine Zaal

11:45 - 13:00 p.49
Composers' Meeting

18:30 - 19:45 p.25
Frankfurt Youngsters

16:00 - 18:00 p.50
Workshop Modulation (Advanced)
17:00 - 18:00 p.25
on/off | Alistair Sung
15:30 - 16:30 p.47
Gaudeamus Guided Tour Multitudes

12:00 - 14:00 p.50
Workshop Modulation (Beginners)

Kytopia
Kunstruimte KuuB
Museum Speelklok
10:00 - 11:30 p.50
Jury Talk: Christopher Trapani

Muziekhuis Utrecht

VR 8 SEP

17:00

15:30 - 16:30 p.47
Gaudeamus Guided Tour Multitudes

Museum Speelklok

DO 7 SEP

16:00

Grote Zaal

TivoliVredenburg

Cloud Nine

TivoliVredenburg

Rabo Open Stage

11:45 - 13:00 p.49
Composers' Meeting
12:30 - 13:30
p.30
Lunchpauzeconcert Conservatorium van Amsterdam
14:00 - 15:00 p.52
Lecture How to set up a Music Theatre Production | Huba de Graaff

Geertekerk
Theater Kikker

Grote Zaal

Sportschool New Style Oudegracht

17:30 - 18:30 p.52
Meet the Artists: Thanasis Deligiannis & Vinny Jon

13:00 - 20:00 p.46
Senses Working Overtime

Het Huis Utrecht

17:00 - 18:00 p.30
Red Velvet | Maya Fridman

Kunstruimte KuuB
15:30 - 16:30 p.47
Gaudeamus Guided Tour Multitudes

Museum Speelklok

ZA 9 SEP

TivoliVredenburg

Grote Zaal

TivoliVredenburg

Hertz

TivoliVredenburg

The Pit

TivoliVredenburg

Pandora foyer

TivoliVredenburg

Cloud Nine

TivoliVredenburg 

Club 9

TivoliVredenburg

K.F. Hein Foyer

TivoliVredenburg

Rabo Open Stage

Theater Kikker

Grote Zaal

14:00 - 15:00 p.54
Lecture Heiner Goebbels on Aesthetics of Absence

12:30 - 13:30 p. 35
Meditative Guitars | Ensemble Klang

15:15 - 15:45 p.37
Nadezda Filippova

Cloud Nine
Club 9
K.F. Hein Foyer

17:00 - 18:00 p.37
Uncaged: Robot Toy Piano in concert | Phyllis Chen

11:00- 12:00 p.35
Nieuwe Muziek op de Dom
14:00 - 17:00 p.53
Workshop/Reading Session Keuris Quartet

Muziekhuis Utrecht
TivoliVredenburg

Pandora

TivoliVredenburg

Cloud Nine

TivoliVredenburg

Rabo Open Stage

TivoliVredenburg

Hertz

TivoliVredenburg

K.F. Hein Foyer

Museum Speelklok

Pandora foyer

17:00 - 18:00 p.36
We Cannot Sleep | Luke Deane

14:00 - 15:00 p.36
We Cannot Sleep | Luke Deane

15:30 - 16:30 p. 47
Gaudeamus Guided Tour Multitudes

Domtoren (luisterlocatie Buurkerkhof)

Het Huis Utrecht

Hertz
The Pit

12:00 - 20:00 p.46
Senses Working Overtime

Museum Speelklok

Theater Kikker

19:00 Insomn

11:30 - 12:15 p.53
Meet the Nominees

Het Huis Utrecht

ZO 10 SEP

16:00 - 17:30 p.54
Lecture Afterness | Tim Rutherford-Johnson

Grote Zaal

P.38

Muziekhuis Utrecht

18:45 - 20:00
Best of Youn

14:00 - 17:30 p.51
Workshop / Reading Session Discovering the Robot Toy Piano

11:00- 12:00 p.49
Composers' Meeting

SATURDAY NIGHT

10:00 - 11:00 p.51
Jury Talk: Mayke Nas

11:30 - 12:15 p.54
Meet the Nominees

14:30- 15:30 p.43
Close Call | Arthur Wagenaar
16:00 - 17:00 p.44
14:00 - 15:00 p.42
5x4 Saxophones | Keuris Quartet
The Games We Play | Edge Ensemble
15:00 - 16:00 p.55
Lecture / Tour Adam Basanta

12:30 - 13:30 p.41
Russian Futurism | USQ & Thorwald J0rgensen
13:45 - 14:15 p.41
Droplets | Konstantyn Napolov
14:00 - 16:15 p.42
New Makers New Music
12:00 - 18:00 p.46
Senses Working Overtime

17:30 - 18:30 p.44
Ballet Méchanique | Insomnio

18:30 - 19:00 p.45
Uitreiking Gaudeamu

15:30 - 16:30 p.47
Gaudeamus Guided Tour Multitudes

73

20:00
19:30 - 20:00
Intro Nominees

21:00

22:00

20:15 - 22:00 p.24
Profound Sound | Asko|Schönberg

23:00

00:00

22:15 - 22:45
Aftershow

20:15 - 22:00 p.26
Composer on Stage: Maxim Shalygin | Shapeshift
22:30 - 23:15 p.28
Late Night World Premieres #1 | Kluster5
| IEMA
20:30 - 21:45 p.28
RE-FUSE | Thanasis Deligiannis e.a.
20:15 - 23:00 p.27
Modulation meets Gaudeamus

22:30 - 23:15 p.34
Late Night World Premieres #2 | Kluster5

20:45 - 22:00 p.32
Landscape Series: 1 | Ensemble Model062
19:30 - 23:45 p.32
De Deense Detective | Rosa Ensemble
21:00-22:00 p.33
Liebesleid | Huba de Graaff

22:30 - 23:30 p.33
Liebesleid | Huba de Graaff

nes

0 p.31
ng Composers Meeting | orkest de ereprijs

- 20:15
nio & Heiner Goebbels
20:30 - 21:00
Avenue Azure

21:45 - 22:45
s t a r g a z e with TEMKO & trio aXolot

19:30 - 22:30
o k a p i 'installatieconcert'

us Award

22:00 - 22:30
23:15 - 23:45
OHM
o k a p i 'popconcert'
22:30 - 23:00
20:45 - 21:30
23:45 - 00:30
Zeno van den Broek
Igor C Silva + Trash Panda Collective
SØS Gunver Ryberg
20:15 - 20:45
21:30 - 22:00
23:45 - 00:30
22:30 - 23:00
Novikoff - Makowski
Mads Emil Nielsen
Kluster5
Perforator
21:00 - 21:45
23:00 - 23:45
VanDryver
Slagwerk Den Haag

TivoliVredenburg (Festival Hub)

Sportschool Newstyle

Vredenburgkade 11

Oudegracht 252

030 8200114 (festival desk Gaudeamus
Muziekweek)

Museum Speelklok

Steenweg 6
Theater Kikker

Ganzenmarkt 14

Domtoren

Domplein 21
Kunstruimte KuuB

luisterlocatie Buurkerkhof

Pieterstraat 3
Het Huis Utrecht
Geertekerk

Boorstraat 107

Geertekerkhof 23
Met openbaar vervoer:

** ZA 10 SEP 18:00 RABO Open stage: Band zonder verblijfsvergunning (zie p.38 Vague Contemporain)

Kytopia

Oudegracht 245

Loevenhoutsedijk 301
Buslijn 6 richting Overvecht Noord.

LEGENDA
concert

Muziekhuis Utrecht

muziektheater

contextprogramma

sound art

Halte Loevenhoutsedijk.

Festival Hub
TivoliVredenburg
Vanaf donderdag 7 t/m zondag 10 september is

From Thursday, 7 September until Sunday, 10 September

TivoliVredenburg the place to be. Onze festival-

TivoliVredenburg is the place to be. It is where our

balie is hier elke dag geopend vanaf 12:00 uur tot

Festival information desk is open each day from noon

(uiterlijk) aanvang van het laatste avondconcert.

until the start of the final concert of the evening. Have

Lunch, dineer of praat na in Het Gegeven Paard.

lunch, dinner of post-concert chat in Het Gegeven Paard.

Tijdens Gaudeamus Muziekweek is dit de plek

During Gaudeamus Muziekweek this is the spot to meet

om elkaar te ontmoeten rondom de concerten.

one another between concerts. Various free context

In TivoliVredenburg worden tevens diverse gratis

programmes are also being organized in TivoliVredenburg:

(context)programma’s georganiseerd; bezoek de

visit the sound installations or grab another lecture or

klankinstallaties of pak nog een lezing of concert

concert!

mee!

