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Excess Frame  
 
Ethan Braun ontleende zijn titel aan het essay ‘Excess and Frame: The Musical Representation of 
Madwomen’ uit het boek Feminine Endings van musicoloog Susan McClary. Dat essay gaat over 
ingekaderde waanzinnige vrouwen. Ze figureren veelvuldig in de muziekgeschiedenis. Richard Strauss’ 
Salome, de nymf uit Monteverdi’s Lamento della Ninfa en Lucia uit Donizetti’s Lucia di Lammermoor. 
McClary analyseert ze grondig en toont hoe deze ‘waanzinnige vrouwen’ “als spektakel in het 
muzikale discours worden voorgesteld: hoe hun waanzinnigheid muzikaal is afgebakend door 
repetitieve, ornamentele en chromatische overdaad en hoe normatieve procedures, die redelijkheid 
representeren, worden opgericht om als beschermende kaders te dienen en ‘besmetting’ te 
voorkomen.” 
Braun zelf beschrijft het zo: “In al deze momenten kijken mannelijke karakters neer, kaderen het 
‘exces’ van de vrouwelijke karakters in met meer prozaïsche, conventionele muziek, zoals bij 
Monteverdi, die het geweeklaag van de nimf effectief verklaard aan de luisteraar.” Hoewel Braun zich 
in Excess Frame niet expliciet met gendervraagstukken bezighoudt, had McClary’s tekst een grote 
invloed op dit stuk: “Ik werd geraakt door deze notie van toeschouwen die boven komt drijven in de 
muzikale dramaturgie.” Dat idee, van een solostem of instrument ingekaderd door de rest van het 
ensemble, klinkt door in de muziek. Toch, hij speelt met dat idee en draait het om: “In mijn werk zitten 
twee muzieken: een saxofoonmelodie verstoken van ritme en een continue, chaotische muziek in de 
rest van het ensemble.” 
  
Ethan Braun borrowed his title from the essay entitled ‘Excess and Frame: The Musical 
Representation of Madwomen’ from the book Feminine Endings by musicologist Susan McClary. 
This essay is about ‘framed’ madwomen, who appear frequently in the history of music: Richard 
Strauss’ Salome, the nymph in Monteverdi’s Lamento della Ninfa and Lucia from Donizetti’s Lucia di 
Lammermoor. McClary analyses them thoroughly and shows how these madwomen ‘are offered 
up as spectacles within the musical discourse itself: how their dementia is delineated musically 
through repetitive, ornamental, or chromatic excess, and how normative procedures 
representing reason are erected around them to serve as protective frames preventing 
“contagion.” ‘ 
Braun himself describes it thus: ‘In each of these moments male characters look on, framing the 
female character's "excess" with a more prosaic, conventional music, as in the case of the 
Monteverdi, effectively explaining to the listener the depth of the nymph's woe.’ Although Braun 
does not explicitly deal with gendered issues in Excess Frame, McClary’s essay had considerable 
influence on this piece: ‘I was struck by this notion of a kind of spectating that arises within the 
musical dramaturgy.’ That idea, of a solo voice or instrument framed by the rest of the ensemble, 
is recognizable in the music. However, he plays with that idea, and turns it around. ‘My work 
features two musics: a sax melody devoid of rhythm, and a continuous, chaotic music in the rest 
of the ensemble.’ 
	
	
 
 



Intertwined Peculiarities 	
 
“Georgia Koumara” zo luidt haar biografie in het Griekse muziektijdschrift Filament Zine, “is een 
componist en een improvisator. Geboren in Thessaloníki op een sneeuwige morgen. […] In haar werk 
neemt ze meerlagige texturen van materiaal onderhanden om een flux, energie en intense interactie 
tussen uitvoerders teweeg te brengen. Ze is geïnteresseerd in het experimenteren met klank, 
lichamelijke bewegingen en visuele kunsten. Ze houdt van koffie, mojitos en dronken surrealistische 
en existentiële gesprekken. Ze lacht veel en leest veel.” 
Daarnaast is ze als pianist verbonden aan het Griekse 6daEXIt Improvisation Ensemble, een groep die 
zich toelegt op vrije improvisatie en het uitvoeren van grafische en verbale partituren, zowel uit het 
twintigste- en eenentwintigste-eeuwse repertoire als nieuwe stukken van leden van het ensemble. 
Artistiek neigt Koumará als componist naar de filosofische observatie van en reflectie op klank. Of, 
zoals haar uitgeverij Edition Plante vermeldt: “ze onderzoekt de relaties tussen conceptuele, 
waarneembare en daadwerkelijk meetbare tijd, zoals geformuleerd kan worden door verschillende 
ontologische interpretaties van uitvoerings- en luisterprocessen. Dus door het maken, ontwikkelen en 
het combineren van verschillende sonische processen, poogt ze een continue flux en energie te 
verkrijgen in ingewikkelde texturen.” Zo ook in Intertwined Peculiarities, waarin ze letterlijk 
ingewikkelde lijnen schrijft, in elkaar verstrengelde eigenaardigheden, die ritmisch over elkaar heen 
schuiven, bij elkaar komen en uit elkaar lopen. 
Koumara is uitgenodigd door het Ulysses netwerk om aan enkele activiteiten van het netwerk deel te 
nemen.  
 
According to her CV in the Greek music periodical Filament Zine, ‘Georgia Koumará is a composer 
and an improviser. Born in Thessaloniki on a snowy morning. In her works she deals with 
multilayered textures of material to create flux, energy and intense interaction between the 
performers. She is interested in experimenting with sound, body gestures and visual arts. Loves 
coffee, mojitos and drunk surrealistic existential conversations. Laughs a lot, reads a lot.’ 
As a pianist she is also a member of the Greek 6daEXIt Improvisation Ensemble, a group 
specializing in free improvisation and the performance of graphic and verbal scores of repertoire 
from the 20th and 21st century, as well as new pieces by members of the ensemble. 
Artistically speaking, as a composer Koumará favours a philosophical observation of sound, as 
well as reflection on it. Or, as her publisher Edition Plante states: ‘She is interested in exploring 
the relationships that occur between conceptual, perceptual and actual measurable time, as it is 
formulated through  different ontological interpretations, from the process of performance and 
listening. Thus, by creating, developing and combining different sonic processes, she strives to 
achieve continuous flux and energy and intricate multi- layered textures.’ This piece illustrates 
her approach, with its lines of literally ‘intertwined’ peculiarities, rhythmically sliding over each 
other, coming together and then moving apart. 
Koumara has been invited by the Ulysses network to participate in some  of the network 
activities. 
 



Shambling Emerge – after after party 
 
De oplettende lezer ziet wellicht direct het anagram in de titel Shambling Emerge: Misha Mengelberg. 
Afgelopen 3 maart 2017 overleed de componist, pianist, improvisator en medeoprichter van het 
Instant Composers Pool Orchestra. Mengelberg is voornamelijk bekend binnen de vrij 
geïmproviseerde muziek maar was ook een zeer verdienstelijk componist, zo won hij in 1961 de 
Gaudeamus Award met zijn stuk Musica Per 17 Instrumenti. 
 Nu zesenvijftig jaar later schrijft Aart Strootman (nu genomineerd voor de Gaudeamus 
Award) Shambling Emerge. Hij baseerde het stuk op een filmpje van Mengelberg gemaakt door Bas 
Andriessen. Na een concert in het Bimhuis op 1 juni 2014 kroop Misha Mengelberg, getooid in oranje 
jas en zwarte pet, achter de vleugel in het café. Na ongeveer een minuut voegt Emily Glerum, de 
dochter van ICP-bassist Ernst Glerum, zich bij de piano en ontstaat er een wonderlijk quatre-mains 
spel. Het is, zo schrijft Andriessen bij zijn toelichting op Youtube, een voorbeeld van informele muziek, 
zoals Mengelberg die eind jaren veertig hoorde in het Concertgebouw, in de pauze van een concert 
van Duke Ellington: “Misha zag het erg spontane soort van musiceren van Ellington […] Dat het 
mogelijke was om zo informeel muziek te maken, maakte een diepe indruk op de jonge Misha.” 
 Het ‘afterparty’-filmpje maakte op zijn beurt een diepe indruk op Strootman: “Dit duet, 
tussen een oude man die wordt verteerd door alzheimer en een jong, speels, onschuldig meisje was 
voor mij de meest pure muziek die ik in jaren had gehoord.” De titel is niet alleen een verwijzing naar 
Mengelberg, het verwijst ook naar de verlegen verschijning van Emily, die schuifelend naar voren 
treedt. 
 
Ga voor het filmpje naar https://www.youtube.com/watch?v=aAqaHpjet1o of zoek op Youtube op 
‘Mengelberg Afterparty.’ 
 
The observant reader may immediately spot the anagram in the title Shambling Emerge: Misha 
Mengelberg, who died on 3 March 2017. He was a composer, pianist, improviser and co-founder 
of the Instant Composers Pool Orchestra. He made his name primarily in the field of free 
improvisation, but he was also a creditable composer: he won the Gaudeamus Award in 1961 for 
his work Musica Per 17 Instrumenti. 
 Now, fifty-six years later, Aart Strootman (nominated this year for the Gaudeamus 
Award) has written Shambling Emerge. He based the piece on a short film about Mengelberg made 
by Bas Andriessen. After a concert in the Bimhuis on 1 June 2014, Misha, dressed in an orange 
jacket and black cap, sits down at the piano in the café. After about a minute, Emily Glerum, the 
daughter of ICP bass player Ernst Glerum, joins him at the piano, and an extraordinary duet 
ensues. As Andriessen explains on You Tube, this is an example of informal music, such as 
Mengelberg heard in the late 1940s during the interval of a Duke Ellington concert in the 
Concertgebouw: ‘Misha observed Ellington’s totally spontaneous way of making music […] The 
fact that it was possible to make music so informally made a deep impression on the young 
Misha.’ 
 The ‘afterparty’ film in turn made a deep impression on Strootman: ‘This duet, involving 



an old man consumed by Alzheimer’s and a young, playful, innocent girl, was for me the purest 
music I’d heard in years.’ The title is not only a reference to Mengelberg, but also to the figure of 
Emily ‘shambling’ shyly towards the piano. 
 
For the video, go to https://www.youtube.com/watch?v=aAqaHpjet1o or search for ‘Mengelberg 
Afterparty’ on You Tube. 
 
 
 
Tekst: Jan Nieuwenhuis 
Vertaling: Robert Coupe 

 
 
 
 

 

 
 
 
Dit concert wordt opgenomen door De Concertzender.  
 
 
 

Gaudeamus Award 
 
Na afloop van het slotconcert van Gaudeamus Muziekweek 2017 wordt de Gaudeamus Award 
uitgereikt aan één van de vijf genomineerde componisten. Juryleden Mayke Nas, Christopher Trapani 
en Joe Cutler selecteerden uit 288 partituren afkomstig uit 36 verschillende landen vijf jonge 
muziekpioniers: Sky Macklay, Ethan Braun, Chaz Underriner, Aart Strootman en Ivan Vukosavljevic. 
Meerdere werken van hen zijn te horen tijdens Gaudeamus Muziekweek 2017, inclusief een nieuw 
geschreven opdrachtwerk voor ensemble-in-residence Kluster5. De Gaudeamus Award is een 
aanmoedigingsprijs voor jong talent en bestaat uit een bedrag van € 5000,- voor het creëeren van 
een nieuwe compositie voor Gaudeamus Muziekweek 2018. 
 
After the festival's final concert, the Gaudeamus Award 2017 will be presented to one of the five 
nominated composers. Jury members Mayke Nas, Christopher Trapani and Joe Cutler selected 
out of 288 scores from 36 different countries five young music pioneers: Sky Macklay, Ethan 
Braun, Chaz Underriner, Aart Strootman and Ivan Vukosavljevic. Several works by the nominees 



were performed during Gaudeamus Muziekweek 2017, including a new piece written for 
ensemble-in-residence Kluster5. The Gaudeamus Award is an incentive prize for young talent 
and a commission of € 5000,- to create a new piece for Gaudeamus Muziekweek 2018.  
 
 
 

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 
 


