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Ek verlang na die plaas (2017, 3’00) 
Componist Roché van Tiddens (ZAF 1990) 

 
 

Distortion (2016, 32’00) 
Componist Janco Verduin (NLD 1972) 

 
 

Brainfood Rag (2017, 7’00) 
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Psycho Jive nr. 2. (2017, 8’00) 
Compositie door PumpOrgan  

 
 

 
 



orkest de ereprijs  
 

Wim Boerman – artistieke leiding 
Rob Vermeulen – dirigent 

 
Marije van den Berg – fluit 
Jacqueline van Brink – fluit 
Hans Witteman – klarinet 

Sabine Laar – saxofoon 
Ans van Dijk – saxofoon 
Sjoerd Pauw – trompet 
Jeroen van Dijk – hoorn 

Peter de Hoop – trombone 
Beppie Schalken – trombone 

Dineke Griek – tuba 
Aljosja Buijs – piano 

Paul Vos – elektrische gitaar 
Herman Lamers – basgitaar 

André Groen - slagwerk 
 

Vocal Federation o.l.v. Georgi Sztojanov 
 

Angeliki Ploka 
Dalma Süle 
Enikö Gosi 

Jorne van Bergeijk 
Berend Eijkhout 

	
PumpOrgan 

 
Christian Ferlaino – baritonsaxofoon 

Wilbert Bulsink – Hammondorgel 
Mika Szafirowski – gitaar, basgitaar en zang 

Dirk Bruinsma – basgitaar, altsaxofoon, zang en composities 
Nout Ingen Housz – drums, percussie en zang  



Boogie Nights 
 
Joe Cutler schreef Boogie Nights voor orkest de ereprijs en het jaren twintig draaiorgel The Busy Drone. 
Dat instrument werd in de jaren zestig gekocht door uitgeverij De Bezige Bij. In 1972 kwam het 
terecht in het Stedelijk Museum en begonnen componisten muziek te schrijven voor het orgel. De 
titel ontleent Cutler aan de gelijknamige film uit 1997 van Paul Thomas Anderson, over de letterlijke en 
figuurlijke opkomst en ondergang van de jonge pornoacteur Eddie Adams alias Dirk Diggler. 
Muzikaal vertrekt Cutler voor Boogie Nights uit verschillende soorten dansmuziek. Enerzijds uit de 
jaren twintig, zoals dansorgels die toen uitvoerden. Anderzijds de funk uit de jaren zeventig die 
veelvuldig sfeer maakt in Anderson’s film.  
Zowel de film als het orgel roepen ook de geschillen over hoge en lage cultuur op. Zie daar de rol van 
het draaiorgel ten opzichte van de ‘serieuze’ muziekpraktijk of de pornofilm ten opzichte van het 
arthouse genre. Hoewel allerhande postmoderne filosofen roepen dat de scheiding tussen hoge en 
lage cultuur ondertussen geslecht is, bewijzen de instituties vaak anders. Alles mag naast elkaar 
bestaan maar voor alles is niet overal een plek. Niet erg, op ieder potje past een andere deksel. 
Toch wordt het nodige laag hoog omarmd. Het draaiorgel heeft zijn plek gevonden binnen de 
hedendaags gecomponeerde muziek. Zo schreven ook Louis Andriessen en Willem Breuker voor The 
Busy Drone. In de handen van Cutler levert het een muziek op die zowel rechttoe rechtaan swingt, er 
om vraagt om op gedanst te worden, als een muziek die bij tijd en wijlen klinkt als een stads 
straatorgel. Zo brengt hij met Boogie Nights de straat op het concertpodium en plaatst het draaiorgel 
in een ander perspectief. 
 
Joe Cutler wrote Boogie Nights for orkest de ereprijs and The Busy Drone, a mechanical organ 
from the 1920s. This instrument was bought in the 1960s by the publishers De Bezige Bij. In 1972 
it was installed in the Stedelijk Museum in Amsterdam, and composers began writing music for 
the organ. Cutler borrowed the work’s title from the 1997 film of the same name, directed by 
Paul Thomas Anderson, about the literal and figurative rise and fall of the young porn star Eddie 
Adams, alias Dirk Diggler. 
Musically speaking, Cutler draws on various sorts of dance music for Boogie Nights. On the one 
hand music from the 1920s, and the way dance organs performed it then, and on the other hand 
funk from the 1970s, which creates much of the atmosphere in Anderson’s film.  
Both the film and the organ also raise the issue of high and low culture. For example, the role of 
the mechanical organ compared to ‘serious’ music practice, or the porn film vis-à-vis the art-
house genre. Although all manner of post modern philosophers claim that the division between 
high and low culture has now been done away with, the attitude of the cultural institutions 
often suggests otherwise. Everything is allowed to exist side by side, but there is not always 
room for everything. No problem – every Jack has its Jill. 
And yet the high has embraced the low. The mechanical organ has found its place within 
contemporary composed music - both Louis Andriessen and Willem Breuker have composed for 
The Busy Drone. In Cutler’s hands it produces straightforward swing music which just cries out 
to be danced to, as well as music which now and then sounds like a city street organ. With Boogie 



Nights he thus brings the street to the concert platform and places the mechanical organ in a 
different perspective. 
 
 

Malkovich 
 
Wat gebeurt er als je in je eigen hoofd kruipt? Letterlijk dus. Wat gebeurt als je naar binnen gaat, in je 
eigen hoofd. Wat, of liever gezegd wie, kom je daar tegen? John Malkovich doet het in de film Being 
John Malkovich en hij vermenigvuldigt. Hij komt zichzelf tegen in een veelvoud aan vormen. Dat is 
precies wat muziek doet. Dat ene stukje aanboren van jezelf, die flard, dat fragment, dat gene dat 
vorm geeft aan wie je bent maar waarvan je nog geen weet had. Telkens bij iedere nieuwe muziek 
opnieuw. 
 In de film ontdekt poppenspeler Craig Schwartz een klein deurtje achter een archiefkast op 
de zeveneneenhalfde etage van een kantoorpand, dat toegang geeft tot het hoofd van John 
Malkovich. Wie naar binnen gaat ziet vijftien minuten door de ogen van de acteur en wordt 
vervolgens uit het hoofd in een greppel geworpen. Malkovich zelf wordt waanzinnig door die 
ervaring. Door dat moment waarin hij door het deurtje zijn eigen hoofd inkruipt. Hij vindt zichzelf 
terug in een restaurant waar alle andere personen zijn hoofd hebben en niets anders zeggen dan 
“Malkovich.” Hij komt direct alle facetten van zijn gehele ik tegen. Niet in kleine brokjes, langzaamaan 
verspreid over de jaren, maar direct in zijn volledige volledigheid. 
Deze bewuste scène zette Ali Can Puskulcu aan tot het componeren van zijn stuk Malkovich. “Het is 
tegelijkertijd absurd, surreëel, geestig en vreselijk.” Het liedje dat een van de Malkovichen, in galajurk 
en languit liggend op een vleugel, in de scène zingt komt terug in het midden van de compositie. De 
zangers zingen, spreken, fluiten niet meer dan, hoe kan het ook anders … : “Malkovich.” 
 
What happens if you crawl into your own head? Literally. What happens if you enter your own 
mind? What, or rather who, do you find there? John Malkovich does this in the film Being John 
Malkovich, and he multiplies. He encounters himself in many different forms. That is precisely 
what music does. It taps that one little piece of yourself, that shred, that fragment, that 
something which gives substance to who you are, but that you had no idea existed. Each time, 
with every new piece of music, over and over. 
 In the film, puppeteer Craig Schwartz discovers behind a filing cabinet on the 7½th floor 
of an office building a small door which is a portal into the mind of John Malkovich. Those who go 
through the door see through the eyes of the actor for fifteen minutes, after which they are 
thrown into a ditch. This experience drives Malkovich himself mad – at that moment when he 
crawls through the little door into his own head. He finds himself in a restaurant where everyone 
else has his head and can say only ‘Malkovich’. He is immediately confronted with all facets of his 
whole self. Not in small chunks, gradually spread over the years, but immediately, in their entire 
entirety. 
This particular scene inspired Ali Can Puskulcu to compose his work Malkovich, of which he says: 
‘It is absurd, surreal, humorous, and horrendous all at the same time.’ The song sung by one of 



the Malkoviches, in an evening dress and lying stretched out on a grand piano, returns halfway 
through the composition. The singers sing, speak and whistle just one thing – what else? – 
‘Malkovich’. 
 
 

Five Broken Pieces 
	
Five Broken Pieces, het stuk leverde Ryan Probert een opdracht voor Nationaal Jeugd Orkest op als 
onderdeel van zijn prijs van de Young Composers Meeting van orkest de ereprijs. De compositie 
omvat een prelude, een blues, een toccata, een lied, een canzone, een fanfare en een postlude. Zeven 
delen dus, maar er zijn er vijf kapot. Want, ze zijn, zoals Probert schrijft, op twee manieren gebroken: 
“allereerst door de korte duur die de fragmenten impliceren,” ieder stuk duurt ongeveer zesentwintig 
seconden. “Ten tweede de perverse en verstoorde benadering van de vormen en stijlen,” die de 
verschillende delen aangeven. 
 In de blues bereikt hij dat bijvoorbeeld doordat de gedeelde lijn in de gitaar, bas en trombone 
vals moet klinken. Het complexe materiaal in de twee piccolo’s en de klarinet hoeft op zijn beurt niet 
per se gelijk te zijn. Ieder nieuw materiaal in de toccata moet harder klinken dan het voorgaande. Zo 
gaat Probert lichtelijk gekscherend aan de haal met de clichématigheden van bepaalde vormen. Het 
derde deel bijvoorbeeld, Song, moet zo melodieus en expressief als mogelijk klinken. De fanfare wordt 
daarmee logischerwijs het luidste deel van het stuk. 
Probert dramatiseert de gebruikelijke eigenaardigheden van bepaalde vormen en stijlen en vergroot 
ze uit tot het absurde. Zo schets hij in kort bestek een miniaturistische stijlproef van overbekende 
muzikale vormen. 
 
Five Broken Pieces yielded Ryan Probert a commission for the Nationaal Jeugd Orkest as part of 
the prize awarded him by the Young Composers Meeting of orkest de ereprijs. The composition 
consists of a prelude, a blues number, a toccata, a song, a canzone, a fanfare and a postlude. 
Seven parts, therefore, but five of them are broken. Probert explains that they are broken in two 
ways: ‘firstly the short durations implying fragments,’ (each section lasts roughly twenty-six 
seconds), ‘and secondly the perverse and distorted take on the forms and styles cited in the title’.  
 In the blues, for instance, he achieves that by prescribing that the shared line in the 
guitar, double bass and trombone should sound out of tune. And the complex material in the 
two piccolos and the klarinet doesn’t necessarily have to be together. Each new piece of material 
in the toccata should sound louder than the previous one. In this way Probert mildly pokes fun at 
the clichéd aspects of certain genres. For example, the third section, Song, must be as melodious 
and expressive as possible. Logic then dictates that the fanfare becomes the loudest section of 
the piece. 
Probert dramatizes the customary properties of certain genres and styles and magnifies them ad 
absurdum. In this way, he briefly sketches a miniaturized style analysis of universally known 
genres. 
 



 

Ek verlang na die plaas 
	

Ook de Zuid-Afrikaanse componist Roché van Tiddens, inmiddels woonachtig in het Verenigd 
Koninkrijk, sleepte afgelopen voorjaar een prijs in de wacht bij de Young Composers Meeting van 
orkest de ereprijs in Apeldoorn. Dat deed hij met zijn stuk Ek verlang na die plaas. 
Van Tiddens heeft een fascinatie voor de natuur en geluiden die voorkomen in het Afrikaanse bosveld. 
En zoals zijn site vermeldt maakt hij graag opnames om “met spectrale analyse (analyses van 
frequenties) als compositietechniek tot muzikale inspiratie te komen.” Zo ook voor het stuk Ek verlang 
na die plaas. Dat baseerde hij dan weer op zijn stuk VerlorenVlei uit 2014. Voor dat stuk gebruikte hij 
opnames van de natuurlijke geluiden van een boerderij naast de geluiden van een ‘vlei’ (moerasland) 
ergens aan de westkust van Zuid-Afrika waar de wind een belangrijk element van de opname 
vormde. Tiddens vertelt: “Door spectrale analyse kwam ik er achter dat er een contrapunt zat in de 
boventonen. In december 2016 bekeek ik de spectrale analyse van VerlorenVlei opnieuw en schreef een 
nieuw stuk voor orkest de ereprijs vanuit een ander perspectief. Dit keer representeerde de wind het 
verlangen naar de wonderschone natuur en het leven op de boerderij samen met mijn familie.” 
De stemmen in Ek verlang na die plaas representeren dat verlangen door mee te zingen met de 
natuurklanken. Zoals hij zelf schrijft: “Wanneer de stemmen samenvloeien met het orkest, dan is het 
alsof de herinnering aan de boerderij werkelijkheid is geworden. Vanuit die herinnering zijn er 
uitbarstingen in de stemmen als ze terug schokken naar de werkelijkheid, die in feite ver verwijderd is 
van de boerderij.” 
 
The South African composer Roché van Tiddens, who now lives in the UK, also won a prize at the 
Young Composers Meeting of orkest the ereprijs in Apeldoorn. He did so with his work Ek verlang 
na die plaas. 
Van Tiddens has a fascination with nature and the sounds that can be heard in the African 
‘bushveld.’ He enjoys making field recordings for musical inspiration using spectral analysis as a 
composition technique. This applies to his piece Ek verlang na die plaas, which he in turn based on 
his earlier piece VerlorenVlei (2014). For this work he used recordings of the natural sounds heard 
on a farm alongside the sounds of a ‘vlei’ (marshland) somewhere on the West Coast of South 
Africa, where the wind formed an important element of the recording. As van Tiddens recounts: 
‘Through spectral analysis I discovered a counterpoint between partials. I revisited the spectral 
analysis in December 2016 and composed the piece for the orkest de ereprijs from a different 
perspective. This time the wind represents a longing for the beautiful natural life on the farm 
together with my family.’ The voices in Ek verlang na die plaas represent this longing by singing 
along with the sounds from nature. As Van Tiddens writes: ‘When the voices merge with the 
orchestra, it is as if the memory of the farm has become reality. There are then outbursts when 
the voices are jolted back to the reality of being far away from the farm.’  
 
 

 



Distortion 
 
In Janco Verduins hammondorgelconcert Distortion, geschreven in opdracht van orkest de ereprijs, 
heeft het hammondorgel de hoofdrol met de solistenrol voor componist-pianist-hammondorganist 
Wilbert Bulsink. Samen met ontwerper Florian de Visser, die een videodecor voor het stuk ontwierp, 
onderzocht Verduin de stamboom van het hammondorgel. Zoals hij schrijft was het ooit “ontwikkeld 
als een goedkoop alternatief voor het pijporgel. Veel registers van het pijporgel refereren aan hout- 
en koperblazers en in sommige orgels zelfs strijkers en slagwerk. In Distortion werd de stamboom 
uitgebreid in het digitale domein door een synthesizer toe te voegen die het hammondorgel imiteert.” 
 De muziek van Verduin draait, zoals zijn biografie vermeldt, veeleer om veranderende 
klankconstellaties dan contrapuntische noot-tegen-nootrelaties. En verder: “het menselijke brein 
prefereert patroonherkenning en in zijn muziek verschuift Verduin zijn aandacht naar dit aspect van 
actief luisteren. […] Verduin zoekt naar de grenzen waar de waarneming van de luisteraar overbelast 
raakt door informatie. Door de informatiedichtheid te veranderen ervaart de luisteraar momenten 
van spanning en ontspanning.” 
Kenmerkend voor het hammondorgel zijn de roterende lesliespeakers, die het geluid een extra 
ruimtelijke dimensie geven. “Gedurende het stuk,” zo schrijft Verduin, “cirkelen de twee 
hammondorgels rond het ensemble, zowel in stemming als in timing, waardoor er een abstracte 
meta-lesliespeaker onstaat […]. Het weefsel van texturen en klanken wordt uit elkaar getrokken door 
faseverschuiving en ontstemming, boventonen vergruizen: distortion.” 
 
In Janco Verduin’s Hammond organ concerto Distortion, commissioned by orkest de ereprijs, the 
Hammond organ plays the chief role, and the soloist is composer-pianist-Hammond organist 
Wilbert Bulsink. Together with designer Florian de Visser, who created a video décor for the 
piece, Verduin researched the genealogy of the Hammond organ. As he explains, ‘It was 
developed as a cheap alternative to the pipe organ. Many pipe organ stops refer to woodwind 
and brass instruments, and with some organs even strings and percussion. In Distortion the 
family tree got extended into the digital domain by adding a synthesizer which mimics the 
Hammond organ’. 
 As his CV explains, Verduin’s music is more about changing sound constellations and less 
about contrapuntal note-to-note relationships. The human brain has a preference for pattern 
recognition, and in his music Verduin focuses on this aspect of active listening. He explores the 
border where the listener’s perception becomes overloaded with information. Altering the 
density of information enables the listener to experience moments of tension and release.  
Distinctive features of the Hammond organ are the rotating Leslie speakers, which lend the 
sound an extra spatial dimension. ‘Throughout the piece,’ writes Verduin, ‘the two Hammond 
organs circle around the ensemble, both in tuning and in timing, creating an abstract meta-
Leslie speaker […]. The fabric of textures and sounds gets torn apart by phase shifting and 
detuning; overtones grind: distortion.’ 
 
 



Brainfood Rag 

 
Brainfood Rag is een compositie met een sterke motorische puls. In het arrangement wisselen de 
band en het ensemble elkaar telkens af waardoor er een ‘estafette’ ontstaat in klankkleur en 
dynamiek. Maar door het hoge tempo en de ritmische kracht voelt het stuk niet zwaar aan. 
 
Brainfood Rag is a composition with a strong motor pulse. In the arrangement, the band and the 
ensemble alternate each other, creating an 'estafette' in tone and dynamics. But because of the 
high pace and rhythmic strength, the piece does not feel heavy. 
 
 

Psycho Jive nr. 2. 
 
In Psycho Jive nr.2 staan licht en donker lijnrecht tegenover elkaar. De lichte, dansbare klanken komen 
van Pumporgan en orkest de ereprijs speelt het donkere en tegendraadse deel van de noten. In het 
stuk blijven deze elementen elkaar bevechten, waarbij geen van de twee echt de overhand krijgt. 
	
In Psycho Jive nr.2, light and dark are aligned. The light, danceable sounds come from Pumporgan 
and orkest de ereprijs plays the dark part of the notes. In the piece these elements continue to 
fight each other, none of which really gets the upper hand. 

 
 
Tekst: Jan Nieuwenhuis 
Vertaling: Robert Coupe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Multitudes 

Na afloop van het concert is de installatie Multitudes van kunstenaar Andreas Greiner en componist 
Tyler Friedman te bezoeken. Greiner en Friedman waren met dit werk de winnaars van de "3rd 
International Conlon Music Prize for Disklavier Plus 2015". De Disklvaier die bij deze installatie gebruikt 
wordt kon aangeschaft worden dank zij het J.W.Strengers Frankfort Fonds, dat beheerd wordt door 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

After the concert you can visit the Multitudes installation by artist Andreas Greiner and 
composer Tyler Friedman. With this work Greiner and Friedman were awarded the "3rd 
International Conlon Music Prize for Disklavier Plus 2015". The disklavier which is used in this 
installation could be bought thanks to the J.W.Strengers Frankfort Fonds, which is managed by 
the Prins Bernhard Cultuurfonds. 

 

 
 
 
 

 
	
	
	
Gaudeamus Agenda 
 
2 november 2017  
Gaudeamus @ Le Guess Who?  
met Visible Cloaks, Sarah Davachi en Circuit (de band van Gaudeamus artist-in-residence Jerzy 
Bielski) 
 
10 december 2017  
GMW Sessies #17  
met try-outs van Miranda Driessen's Koerikoeloem en vibrafoon & electronics duo Plastiknova 
 
21 december 2017  
Konstantyn Napolov "The Dutch Golden Collection" in Kunstruimte KuuB met als speciale gast 
Gaudeamus musician-in-residence Maya Fridman 
 
 

 



	
	
	
	
 


