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Ben jij  
een festivalfan  
die zich graag  
laat verrassen? 

Een liefhebber 
met honger naar  
onbekende vormen 
van muziek?

Een doorgewinterde 
concertganger altijd op zoek 
naar nieuwe ontdekkingen?

Gaudeamus Muziekweek 
presenteert de nieuwste 
muziek van en door  
jonge muziekpioniers  
voor jou.
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Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de 
muziek? Naar nieuwe geluiden, nieuwe combinaties 
van instrumenten, elektronica, video, choreografie 
en performance? Je kunt het allemaal ontdekken en 
ervaren tijdens de Gaudeamus Muziekweek. 

Werk van jonge muziekpioniers van over de hele 
wereld, uitgevoerd door topmusici, gerenommeerde 
ensembles en kersvers talent. Alles draait om  
het beleven van nooit eerder gehoorde klanken,  
zonder hokjes, genres of labels. De toekomst maakt 
hier een nieuw begin. Beleef het met ons mee en  
maak je keuze uit dit spannende programma!

– Henk Heuvelmans, directeur en Martijn Buser, programmeur
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onverwacht  
& onovertroffen

muziekpioniers 2018

Het is alsof je als  
luisteraar daadwerkelijk  
de klank inkruipt.

“Van goede muziek krijg je 
kippenvel, alsof het je  
aanraakt, een kleine streling.”

William Dougherty, Matthias Krüger, Lawrence Dunn, 
Sebastian Hilli, Raphaël Languillat en William Kuo. 
Deze zes componisten zijn genomineerd voor de 
Gaudeamus Award 2018, een aanmoedigingsprijs voor 
jong talent. Achter elk van hun namen toont zich een 
eigengereide muziek en een particuliere esthetiek.

Neem de Amerikaanse componist William 

Dougherty (1988). Hij richt zich in veel van zijn werk 

op wat hij noemt het ‘innerlijke leven’ van klank. 

Hij schrijft een langzaam verglijdende muziek, 

waarbij de rijkdom in het minieme zit. Het is een 

klankwereld die een microscopische, detaillistische 

luister houding verlangt. Zo interfereren langs elkaar 

glijdende tonen met elkaar, waardoor ze gestaag 

sterker of zwakker worden. Het is alsof je als  

luisteraar daadwerkelijk de klank inkruipt.

In the new normal (2016) toont Dougherty weer 

een heftigere muziek. Eenzelfde soort statische 

klankwereld wordt nu ruw onderbroken door 

noise-samples, gregoriaanse muziek en zingende 

gevangenen. Het is een bewust politiek statement 

als reactie op de moord op Philando Castille, een 

jonge Afro-Amerikaan die op Facebook Live werd 

neergeschoten door een politieagent. Tegelijkertijd 

is het een kritiek op zijn eigen werk, door letterlijk 

zijn eigen esoterische klankwereld te doorbreken.

Het ‘innerlijke leven’ van klank keert ook terug in 

het werk van de Canadese componist William Kuo 

(1990). Zijn muziek vraagt om een gelijksoortige  

luisterhouding. Ook Kuo laat klanken langer op 

zichzelf bestaan, want, zo legt hij uit: “Het kan even 

duren om de intrinsieke kwaliteit van geluid te 

waarderen. Na tien seconden of tien minuten merk 

je andere dingen op.”

Tegelijkertijd speelt hij met de context van klank. 

Hij werkt met een ritmische blauwdruk waarop hij 

verschillende klanken in kaart brengt: “Op die manier 

kan ik klanken verschuiven, hun context veran-

deren en experimenteren met de manier waarop 

ze zich tot elkaar verhouden.” Daardoor verandert 

de perceptie van een bepaalde klank. In Regulation 

(2017) bijvoorbeeld, gebruikt Kuo het geluid van 

juichend stadionpubliek. “De uitvoerders,” vertelt 

hij, “dachten dat de mensen schreeuwden uit angst, 

alsof ze vluchtten voor Godzilla.” Zo zoekt Kuo naar 

de oneindige rijkheid van geluid en opent hij nieuwe 

luisterervaringen.

Van een heel andere orde is het werk van de Duitse 

componist Matthias Krüger (1987). Hij zoekt in zijn 

werk naar sensualiteit en de erotiek van muziek. 

“Van goede muziek krijg je kippenvel, alsof het je 

aanraakt, een kleine streling. Op een bepaalde 

manier is het een liefdesdaad.”

William Kuo

Matthias Krüger

Lawrence Dunn

7
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Dat gaat enerzijds over de muzikale ervaring zelf. 

Anderzijds zoekt Krüger die sensualiteit in de 

menselijke relaties die er tijdens een uitvoering 

ontstaan. Zo benadert hij in LAL (First Draft) (2015) de 

uitvoerder niet als virtuoos maar juist als mens. Hij 

voert een worsteling op, doordat getrainde muzi-

kanten andere instrumenten dan hun gebruikelijke 

bespelen: “Dan ontstaat er drama,” vertelt hij, “daar-

door verschijnt de mens.” Het sensuele in muziek is 

een soort vermoeden. Een gevoel waar je volgens 

Krüger niet geheel je vinger op kan leggen.

Ook de Fin Sebastian Hilli (1990) zoekt in zijn werk 

naar het onbeschrijfelijke van de muzikale ervaring. 

Expliciete referenties naar en citaten uit andere 

muziek, langgerekte processen, complex gewoven 

structuren, improvisatie en genuanceerde sonoriteit 

drijven Hilli naar het mystieke in muziek. Dat is voor 

hem een puur muzikale ruimte, die iets onbevatte-

lijks heeft. In Paraphrase II (2016) citeert hij expliciet 

de compositie Giant Steps van improvisator en 

saxofonist John Coltrane. Ook gebruikt hij tech-

nieken uit het muziekgenre acid house. Het is een 

manier om over stijlkwesties na te denken en op zijn 

eigen muziek te reflecteren: “De eerste schetsen zijn 

bijna transcripties. Stap voor stap benader ik mijn 

eigen stijl maar er blijft iets achter van het origi-

neel.” Het muzikale verleden verschijnt als een soort 

schaduw in Paraphrase II, soms herkenbaar, dan weer 

verstoord.

De muziek van de Britse componist Lawrence Dunn 

(1991) is herkenbaar maar moeilijk vast te grijpen, als 

een droom waar eerder een indruk van achterblijft 

dan een kraakhelder beeld. Het is die mate van muzi-

kale herinnering die Dunn interesseert: “hoe muziek 

of muzikale deeltjes zich vastbijten in het geheugen.”

Daarnaast heeft Dunn een schaamteloos verlangen 

voor harmonie en melodie, het liefst rein gestemd. 

Akkoorden, stemvoering, drieklanken, modi. Het 

zijn elementen die allemaal in zijn muziek zitten, 

bijvoorbeeld in het strijkkwartet Carrying (2017) of in 

While we are both (2017). “Er zit een kinderlijkheid of 

naïviteit in het gebruik daarvan,” vertelt hij.

 

“Spiritualiteit heeft te maken 
met ruimte, focus en stilte. 
Niet met de gejaagde tijd 
waarin wij leven.”

“De eerste schetsen zijn bijna 
transcripties. Stap voor stap 
benader ik mijn eigen stijl.”

Voor de Franse componist en fotograaf Raphaël 

Languillat (1989) stopt het componeren niet bij 

muziek. Zijn beeldende en klinkende werk smeedt 

hij om tot een totaalervaring als tegenhanger van 

de hedendaagse maatschappij, die hij als constante 

informatiestroom ziet. In de combinatie van beeld 

en geluid “liggen mogelijkheden om nieuwe ruimtes 

te scheppen voor contemplatie, spiritualiteit en 

schoonheid.”

Zijn fascinatie voor het visuele is terug te vinden 

in de titels van zijn werk. Neem Crucifixion (d’après 

Le Pérugin) (2015), gebaseerd op het gelijknamige 

triptiek van Pietro Perugino uit 1496. Bepaalde 

elementen transponeert hij naar muziek, zoals het 

kalme landschap achter de kruisiging. Tegelijkertijd 

incorporeert hij beeld “waarin de grenzen tussen 

fotografie en slow-motion video vervagen.”

Naast Perugino komen ook Fra Angelico, Jeroen 

Bosch en Caravaggio voorbij in het oeuvre van 

Languillat. “Hun schilderijen interesseren mij,” 

vertelt hij, “omdat ze een spiritueel verlies in onze 

Europese maatschappij aanduiden. Spiritualiteit 

heeft te maken met ruimte, focus en stilte. Niet met 

de gejaagde tijd waarin wij leven, vol versnelling, 

oppervlakkigheid en vooruitgang.”

William Dougherty
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That ‘inner life’ is also a recurring theme in the work of 

Canadian composer William Kuo (1990), and his music 

demands a similar approach to listening. Kuo is not afraid 

of sustaining single sounds, because, as he explains:  

“It can take a while to appreciate the intrinsic qualities  

of sound. You realize different things at the ten-second  

or ten-minute mark.”

At the same time, he plays with the sound’s context. He 

constructs a rhythmic blueprint on which to map different 

sounds: “In that way I could replace sounds but keep the 

same temporal relationships. I could change the contexts 

and experiment with the ways they relate to one another.” 

As a result, the perception of a particular sound may 

change. In Regulation (2017) for example, Kuo uses the 

sound of an audience cheering during a stadium concert. 

“The performers,” he says, “thought the people were 

music pioneers 2018

Take the American composer William Dougherty (1988). 

In much of his work, he focuses on what he calls the ‘inner 

life’ of sound. He writes music that moves slowly: its 

richness is found on a micro level. This soundscape calls for 

a microscopic, detailed way of listening. Pitches pass other 

pitches and glide past one another, resulting in a steady 

increase or decrease in volume. It is as if listeners, in effect, 

have to listen into the sound.

The six composers nominated for the 2018 Gaudeamus 
Award are William Dougherty, Matthias Krüger, Lawrence 
Dunn, Sebastian Hilli, Raphaël Languillat and William Kuo. 
Each of these names stands for uncompromising music and 
an individual aesthetic.

In the new normal (2016) Dougherty unveils a more 

emphatic type of music. Here, the soundscape is rudely 

interrupted by noise samples, Gregorian chant, and 

singing prisoners. This work consciously engages as a 

political statement, intended as a response to the murder 

of Philando Castille, a young African-American who was 

shot on Facebook Live by a policeman. At the same time, 

the work offers a critique of Dougherty’s own work,  

literally puncturing his esoteric soundscape.

10 MUSIC PIONEERS

It is as if listeners,  
in effect, have to listen 
into the sound.

“Good music gives  
you goose bumps,  
as if it touches you; 
a little caress.”

screaming from fear, that they were running away from 

Godzilla or something.” Kuo strives to open the infinite 

richness of sound to renew the experience of listening. 

The work of German composer Matthias Krüger (1987) 

has an entirely different character. In his oeuvre, he 

searches for music’s sensuality and eroticism. “Good music 

gives you goose bumps, as if it touches you; a little caress. 

In a way, it’s an act of love.”

On one hand, that describes the musical experience 

itself. On the other, Krüger examines the sensual human 

relationships that occur during a performance. In LAL 

(First Draft) (2015), he approaches the performer not 

as a virtuoso, but as a human being. He intensifies the 

struggle by requiring trained musicians to play different 

instruments than they usually do: “This creates drama,” 

he explains, “and through that, the human behind the 

music is revealed.” Music’s sensual aspect is a hunch.

A feeling that remains intangible.

Sebastian Hilli

Raphaël Languillat

>>
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 The Finn Sebastian Hilli (1990) also searches in his work 

for the indescribable aspects of the musical experience. 

Hilli is driven towards the mystical in music through the 

use of explicit references to – and quotes from – other 

music, as well as long-span processes, complex woven 

textures, improvisations, and nuanced sonorities. For him, 

this creates a purely musical space containing something 

unfathomable. In Paraphrase II (2016) he explicitly cites 

Giant Steps, a composition by improviser and saxo-

phonist John Coltrane. Hilli also borrows techniques from 

the acid-house genre. In fact, using other music is his 

way of thinking about style issues and reflecting on his 

own music: “The first sketches are almost transcriptions. 

Step by step I get closer to my own style, but some of the 

original material remains.” The musical past appears as a 

sort of shadow in Paraphrase II, sometimes recognisable, 

sometimes transformed.

 The music of British composer Lawrence Dunn (1991) is 

recognisable but difficult to pin down, like a dream that 

lingers as an impression rather than a crystal-clear image. 

That degree of musical recollection fascinates Dunn:  

“how music or musical segments become embedded in  

the memory.”

In addition, Dunn has an unabashed feeling for harmony 

and melody, preferably in perfect tuning. Chords, voice 

leading, triads, modes: all these elements are present in his 

music, in the string quartet Carrying (2017), for example, 

or in While we are both (2017). “There is a child-like 

quality or naiveté in using these elements,” he explains.

For French composer and photographer Raphaël Languillat 

(1989), the art of composition doesn’t end with the music. 

He blends his visual and audio work to create a total 

experience as a counterpart to our contemporary society, 

which he sees as a constant stream of information.  

The combination of image and sound offers “possibilities 

for creating new spaces for contemplation, spirituality  

and beauty.”

“Spirituality has to do 
with space, focus and 
silence. Not the rushed 
times in which we live.”

“The first sketches are 
almost transcriptions. 
Step by step I get closer 
to my own style.”

His fascination with the visual is reflected in his work’s 

titles. Take Crucifixion (d’après Le Pérugin) (2015), 

based on Pietro Perugino’s 1496 triptych of the same 

name. He transposes some aspects of the painting into 

music, including the calm landscape behind the crucifixion. 

At the same time, he incorporates images “which blur the 

boundaries between photography and slow-motion video.”

Besides Perugino, Languillat’s oeuvre also includes nods  

to Fra Angelico, Hieronymus Bosch and Caravaggio.  

“Their paintings interest me,” he says, “because they high-

light a spiritual loss in our European society. Spirituality 

has to do with space, focus and silence. Not the rushed 

times in which we live, full of acceleration, superficiality 

and progress.”

William Dougherty
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Lawrence Dunn live horen?

Matthias Krüger live horen?

Sebastian Hilli live horen?

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden 

DO 6 SEP – 19:00 ZIE P.19

Rattling Rhythms #1 - Slagwerk Den Haag

ZA 8 SEP – 17:00 ZIE P.37

Tarantino Études - Oerknal!

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden

DO 6 SEP – 20:30 ZIE P.21

Spatial Music - Bozzini Quartet

VR 7 SEP – 17:00 ZIE P.24

Rattling Rhythms #2 - Slagwerk Den Haag / 
Ensemble Klang

ZA 8 SEP – 12:30 ZIE P.34

While we are both - Insomnio

MUZIEKPIONIERS 2018 LIVE 

William Dougherty live horen?

Raphaël Languillat live horen?

William Kuo live horen?

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden  

WO 5 SEP – 20:30 ZIE P.16

The Garden - Asko|Schönberg

DO 6 SEP – 20:30 ZIE P.21

Spatial Music - Bozzini Quartet

VR 7 SEP – 17:00 ZIE P.24

Rattling Rhythms #2 - Slagwerk Den Haag / 
Ensemble Klang 

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden

DO 6 SEP – 19:00 ZIE P.19

Rattling Rhythms #1 - Slagwerk Den Haag

VR 7 SEP – 20:30 ZIE P.29

Transcendent or immanent - Ensemble 
Variances

VR 7 SEP – 22:15 ZIE P.31

Escape - Saskia Lankhoorn

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden 

WO 5 SEP – 20:30 ZIE P.16

The Garden - Asko|Schönberg

DO 6 SEP – 22:30 ZIE P.20

Late Night - Nikel Ensemble

VR 7 SEP – 17:00 ZIE P.24

Rattling Rhythms #2 - Slagwerk Den Haag / 
Ensemble Klang 

Luister naar de playlists van dé muziekpioniers  
van 2018 op www.gaudeamus.nl.

WO 5 SEP – 19:45 ZIE P.16

Introductie openingsconcert The Garden

DO 6 SEP – 19:00 ZIE P.19

Rattling Rhythms #1 - Slagwerk Den Haag

ZA 8 SEP – 12:30 ZIE P.34

While we are both - Insomnio

ZO 9 SEP – 12:30 ZIE P.40

Present and Past - New European Ensemble



 wo 5 sep

 20.30 tot 22.45

€ 24,- / 19,- / 15,-

 Grote Zaal / Hertz - 

TivoliVredenburg

 i.s.m. TivoliVredenburg

 19.45. introductie 

nominees Gaudeamus 

Award 2018 

WOENSDAG
5 SEPTEMBER

OPENINGSCONCERT

THE GARDEN - 
ASKO|SCHÖNBERG / 
SLAGWERK DEN HAAG
opening Gaudeamus Muziekweek 2018, wereldpremière, muzikale collage, 
video-animatie, nieuwe luisterervaring

Gaudeamus Muziekweek opent met de wereld-

première van The Garden van Richard Ayres. Een 

cyclische vertelling over een man die in zijn tuin 

begint te graven naar het middelpunt van de 

aarde. Ayres gebruikt teksten van Shakespeare, 

Dante, uit films en de kroeg, én animaties van 

video-artiest Martha Colburn. Ayres won in 1994 

de Gaudeamus Award en is dit jaar jurylid voor

de award.

Na The Garden verplaatst het concert zich van 

de Grote Zaal naar de Hertz. Onderweg op de 

roltrappen speelt Slagwerk Den Haag kersverse 

noten van componist Georgia Nicolaou. Daarna 

werk van twee jonge muziekpioniers die genomi-

neerd zijn voor de Gaudeamus Award 2018: William 

Kuo en William Dougherty. In flieht wie ein Schatten 

liet William Kuo zich inspireren door de Duitse 

Bijbelvertaling van Martin Luther en onderzoekt 

hij de grenzen van zijn eigen compositietaal. The 

new normal van William Dougherty is geschreven 

als reactie op de recente schietpartijen en moorden 

op ongewapende Afro-Amerikaanse burgers door 

politieagenten.

Het openingsconcert wordt voorafgegaan door een 

gratis concert: de Singel Serenade buiten op de kade 

van TivoliVredenburg. Zie p.18.

Asko|Schönberg o.l.v. Bas Wiegers

Richard Ayres - The Garden

Martha Colburn - videoartiest (The Garden)

Joshua Bloom - bas bariton (The Garden) 

William Kuo - flieht wie ein Schatten

William Dougherty - the new normal  

Slagwerk Den Haag

Georgia Nicolaou - Follow and listen

17WOENSDAG 5 SEPTEMBER

Gaudeamus Muziekweek opens with the world 

première of The Garden by Richard Ayres, a cyclical 

tale about a man who, dissatisfied with his life, starts 

digging from his garden down to the centre of the earth. 

Ayres uses texts by Shakespeare and Dante, from films 

and from the pub, plus animations created by video 

artist Martha Colburn. Ayres won the Gaudeamus 

Award in 1994 and this year is on the jury for the award.

Ayres gebruikt  
teksten van  
Shakespeare, Dante,  
uit films en de kroeg.

A tale about a man who 
starts digging from his 
garden down to the 
centre of the earth.

After The Garden, the concert moves from the Large 

Hall to Hertz. As you stand on the escalators, Slagwerk 

Den Haag will regale you with brand-new music by 

composer Georgia Nicolaou. Then music by two young 

music pioneers, William Kuo and William Dougherty, both 

nominees for the Gaudeamus Award 2018. For flieht wie 

ein Schatten (flees like a shadow) William Kuo found 

his inspiration in Martin Luther’s German translation of 

the Bible, and in this piece investigates the boundaries 

of his own compositional language. The new normal by 

William Dougherty was written in reaction to the recent 

gun battles and murders of unarmed Afro-American 

civilians by the police.

The opening concert is preceded by a free concert, 

the Singel Serenade, outside on the quay next to 

TivoliVredenburg. More info p.18. 

Richard Ayres

16 WOENSDAG 5 SEPTEMBER
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What do Birmingham and Utrecht have in common? 

Historic canals. Given this fact, Gaudeamus and the 

renowned Birmingham Contemporary Music Group 

together came up with an idea for a very special concert: 

the Singel Serenade. The musicians will perform in small 

boats sailing around the Utrecht Singel. Depending on 

wind direction and on the position of the boats, the audi-

ence on the quayside will continually experience the music 

from a different angle. New works, composed especially 

for this concert by Richard Baker, Yannis Kyriakides and 

Ondřej Adámek, fuse together to pay musical tribute to 

the city and its canals.

Birmingham Contemporary Music Group

Venus Kamerkoor 

Richard Baker - Birmingham Canal Songs

Yannis Kyriakides - Music for Barges

Ondřej Adámek - Share the Space

 wo 5 sep

 19:00 tot 19:30

 Vredenburgkade

€ gratis 

CONCERT 
SINGEL SERENADE - 
BIRMINGHAM CONTEMPORARY 
MUSIC GROUP
uniek waterconcert, muzikale ode aan de stad

Wat hebben Birmingham en Utrecht gemeen? 

Historische grachten. Dat bracht Gaudeamus en 

het gerenommeerde Birmingham Contemporary 

Music Group op het idee voor een bijzonder concert: 

de Singel Serenade. Musici spelen op rondvarende 

bootjes in de Utrechtse Singel. Afhankelijk van wind-

richting en de positie van de boten ervaar je staand 

op de kade de muziek steeds weer anders. 

Nieuwe, voor dit concert geschreven composities 

van Richard Baker, Yannis Kyriakides en Ondřej 

Adámek smelten samen tot een muzikale ode aan  

de stad en haar grachten.

DONDERDAG
6 SEPTEMBER
CONCERT
TURN UP THE BASS (CLARINET) | 
FIE SCHOUTEN  
basklarinet festijn, kraakverse composities 

Fie Schouten, basklarinettist en artistiek leider van 

het Basklarinet Festijn, stelt een programma samen 

met muziek van jonge componisten. Uit Estland 

komt muziek van masterstudenten van het conser-

vatorium te Tallinn. Collega basklarinettist Germaine 

Sijstermans presenteert eigen werk en er klinkt 

nieuw werk van Carmen Vanderveken, die onlangs 

met veel lof afstudeerde. 

Fie Schouten, bass clarinettist and artistic director of 

the Basklarinet Festijn (Bass clarinet Festival) presents 

a programme of music by young composers. It includes 

music by master’s students at the Estonian conservatory 

in Tallinn. Bass clarinettist Germaine Sijstermans presents 

her own work, and the programme also includes a new 

piece by Carmen Vanderveken who recently graduated 

with flying colours.

Fie Schouten - basklarinet  

Germaine Sijstermans - basklarinet 

Eva van de Poll - cello 

Jeroen Kimman - elektrisch gitaar 

Carmen Vanderveken - nieuw werk 

Germaine Sijstermans - nieuw werk

Tze Yeung Ho - nieuw werk 

Arshia Samsaminia - nieuw werk 

 do 6 sep

 17:00 tot 17:45

 KuuB

€  15,- / 10,-  

 i.s.m. Basklarinet Festijn

CONCERT
RATTLING RHYTHMS #1 - 
SLAGWERK DEN HAAG
onalledaags slagwerk, muziekpioniers, fascinatie voor geluid 

Ensemble-in-residence Slagwerk Den Haag is  
gefascineerd door alles wat te maken heeft 
met geluid, elektrische pulsen en alledaagse 
materialen als klankbron. Ze spelen op traditionele 
slagwerk  instrumenten, maar ook op porselein, 
paardenkaken, glas of 3D-geprinte instrumenten. 
Vijf genomineerden voor de Gaudeamus Award 
schreven voor hen splinternieuwe werken. Verdeeld 
over twee concerten (zie p.24) zijn deze wereld-
premières te horen.

Ensemble-in-residence Slagwerk Den Haag is fascinated 

by everything concerned with sound, electric pulses and 

everyday materials that produce sound. They perform on 

traditional percussion instruments, but also on porcelain, 

horses’ jaws, glass or 3D-printed instruments. Five nomi-

nees for the Gaudeamus Award have written brand-new 

works for them. These five world premieres can be heard 

spread over two concerts (zie p.24).

Slagwerk Den Haag

  

Raphaël Languillat - nieuw werk

Sebastian Hilli - nieuw werk 

Matthias Krüger - nieuw werk

 do 6 sep

 19:00 tot 19:45

 Het Huis Utrecht 

€ 15,- / 10,-

 18:30 inleiding
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CONCERT
MODULATION MEETS 
GAUDEAMUS
vintage synthesizers, unieke set-ups, elektronische muziek 

Synth-collectief Sonar Traffic organiseert 
een speciale editie van Modulation, hun 
tweemaandelijkse avond met elektronische 
muziek waarin de modulaire synthesizer centraal 
staat. Ook binnen de hedendaagse muziek is de 
analoge synthesizer aan een opmars bezig. Tijdens 
Modulation Meets Gaudeamus spelen muzikanten op 
hun unieke instrumenten, midden in de zaal tussen 
het publiek. Na afloop vertellen ze je graag over hun 
persoonlijke en creatieve set-ups. 

Synth collective Sonar Traffic is organizing a special 

edition of Modulation, its bimonthly evening of electronic 

music in which the modular synthesizer plays a central 

role. Within contemporary music the analogue synthe-

sizer is also on the up and up. During Modulation Meets 

Gaudeamus, musicians will play their unique instru-

ments, in the middle of the hall amongst the audience. 

Afterwards they will gladly tell you about their personal 

and creative set-ups. 

Wouter van Veldhoven

Perpetual Ash/Ashley M Puente

zonk’t

 do 6 sep

 20:15 tot 23:00

 Kytopia 

€ 6,-

 i.s.m. Sonar Traffic

CONCERT
LATE NIGHT - NIKEL ENSEMBLE
splinternieuwe werken, stoer, elektronisch & akoestisch 

In zijn stoere stuk Fleisch ontleedt Enno Poppe het 

genre van de rockmuziek, ontdoet het van alle 

stereotypen en bouwt uit de overgebleven ruïne 

nieuwe muziek op. Van geheel andere orde is het 

stuk van Oliver Thurley, waarin een langzaam 

verglijdende duistere sfeer de boventoon voert. 

Gaudeamus Award-genomineerde William Kuo vult 

deze Late Night aan met spiksplinternieuw werk. 

Het Weense Nikel Ensemble zoekt naar de ultieme 

vermenging van elektronische en akoestische 

geluiden. Niet voor niets zijn ze dit jaar ensem-

ble-in-residence van Gaudeamus. 

In his stark piece Fleisch, Enno Poppe dissects the genre of 

rock music, strips it of all stereotypes, and constructs new 

music out of the ruin left behind. Of an entirely different 

order is the piece by Oliver Thurley, in which a slowly 

shifting  sombre atmosphere predominates. Gaudeamus 

Award nominee William Kuo completes this Late Night 

programme with spanking new work. The Viennese Nikel 

Ensemble searches for the ultimate blend of electronic and 

acoustic sounds. It is not for nothing that it is this year’s 

Gaudeamus ensemble-in-residence.

Nikel Ensemble 

 

William Kuo - nieuw werk

Enno Poppe - Fleisch

Oliver Thurley - whose veil remains inscrutable

 do 6 sep

 22:30 tot 23:15

 Cloud Nine - TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,-

CONCERT
SPATIAL MUSIC -  
BOZZINI QUARTET 
strijkkwartet, droomlandschap, resonerende ruimte 

Première van de compositie-opdracht die Anthony 

Vine in 2016 kreeg toen hij de Gaudeamus Award 

won. Zijn opdrachtwerk is een meeslepend 

‘droomlandschap’ van subtiel gebeeldhouwde 

muziek, uitgevoerd door maar liefst drie 

strijkkwartetten (Bozzini, Dudok en BL!NDMAN 

Strings) midden in de Geertekerk tussen het 

publiek. De ruimtelijke setting in de kerk past ook 

uitstekend bij William Dougherty’s Three Formants 

voor vijf trombonisten en het emotionele Carrying 

van Lawrence Dunn door het Bozzini strijkkwartet. 

Dougherty en Dunn zijn beiden genomineerd voor 

de Gaudeamus Award dit jaar.

This concert features the premiere of the work Anthony 

Vine commissioned when he won the Gaudeamus Award 

in 2016. This piece is a compelling ‘dream landscape’ of 

subtly sculpted music, performed by no fewer than three 

string quartets (Bozzini, Dudok and BL!NDMAN Strings) 

in the middle of the Geertekerk, amongst the audience. 

The spatial setting in the church is also excellently suited 

to William Dougherty’s Three Formants for five trom-

bonists and the emotional Carrying by Lawrence Dunn, 

performed by the Bozzini string quartet. Dougherty and 

Dunn are both Gaudeamus Award nominees this year. 

Bozzini Quartet 

Dudok Quartet  

BLINDMAN strings 

Trombonequintet

Anthony Vine - nieuw werk  

Lawrence Dunn - Carrying

William Dougherty - Three Formants

 do 6 september

 20:30 tot 21:45

 Geertekerk

€  20,- / 16,- /  10,- 

 i.s.m. Transit
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CONCERT

CLUB FLUXUS: TEMKO 
SPEELT TERRY RILEY
gloednieuwe instrumenten, nieuwe concertserie, informeel

Club Fluxus is een nieuwe serie in de Club 

Nine, georganiseerd door Gaudeamus i.s.m. 

TivoliVredenburg. Jonge ensembles met gloed-

nieuwe muziek in een informele setting. De serie 

trapt af met het zelden uitgevoerde werk Shri 

Camel van Terry Riley. Geschreven in een boven-

toonstemming voor synthesizer, dus om het te 

kunnen uitvoeren moest TEMKO gloednieuwe 

instrumenten bouwen en maakte Aart Strootman 

(winnaar Gaudeamus Award 2017) een nieuw 

arrangement. Verder nieuw werk van Nik Bärtsch, 

Kate Moore en Anthony Fiumara.

DO 11 OKT – 2018

Jesse Passenier & The Fluid Orchestra

DO 1 NOV – 2018

Diamanda Dramm - Violin Spaces

DO 6 DEC–  2018

Kluster5 - Dutch Focus

DO 14 MRT – 2019

But What About - Disrupted Transmissions

DO 18 APR – 2019

Oerknal! speelt Clara Iannotta
 

VR 10 MEI – 2019

Zwerm & Fred Frith - 5x Averechts

Agenda Club FluxusClub Fluxus is a new series in Club Nine, organized by 

Gaudeamus in collaboration with TivoliVredenburg. 

Young ensembles with brand-new music in an informal 

setting. The series kicks off with the seldom-per-

formed work Shri Camel by Terry Riley, composed 

in ‘just intonation’ and originally for synthesizer. To 

enable performance of this work, TEMKO had to build 

new instruments, and Aart Strootman, winner of the 

Gaudeamus Award 2017, has written a new arrange-

ment. The programme also contains new compositions 

by Nik Bärtsch, Kate Moore and Anthony Fiumara.

 do 6 september

 20:30 tot 21:45

 Club Nine - 

TivoliVredenburg 

€ 14,- /  10 ,-

 i.s.m. TivoliVredenburg

TEMKO

Aart Strootman - elektrisch gitaar, elektronica

Fred Jacobsson - basgitaar, elektronica

Ramon Lormans - vibrafoon, percussie,

elektronica

Terry Riley - Shri Camel (arrangement Aart 

Strootman)

Kate Moore - nieuw werk

Nik Bärtsch - nieuw werk

Anthony Fiumara - nieuw werk
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CONCERT
LUNCHPAUZECONCERT: TERA 
DE MAREZ OYENS PRIJS 2018
aanmoedingsprijs, jong talent, conservatorium

Het lunchpauzeconcert staat geheel in het teken 

van de Tera de Marez Oyensprijs 2018. Tera de Marez 

Oyens was één van de belangrijkste Nederlandse 

vrouwelijke componisten van de vorige eeuw.  

Vanuit haar gedachtegoed wordt tweejaarlijks  

een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan jonge, 

beloftevolle componisten die wonen in Nederland. 

Het genomineerde werk wordt gespeeld en na een 

kort juryberaad zal de prijs - een bedrag van € 2.000 

voor een nieuwe korte compositie voor Gaudeamus 

Muziekweek 2019 - worden uitgereikt. Tijdens 

het juryberaad klinkt De Marez Oyens’ compositie 

Charon’s Gift voor piano en tape.

The lunchtime concert is devoted entirely to the 2018  

Tera de Marez Oyens Prize. Tera de Marez Oyens was  

one of the most significant Dutch female composers of 

the 20th century. In keeping with her mental legacy, an 

incentive prize is presented every two years to young, 

promising composers who live in the Netherlands. The 

nominated works will be performed, and after the jury has 

deliberated, the prize - a sum of €2.000 for a short  

new composition for Gaudeamus Muziekweek 2019 -  

will be presented. During the jury meeting De Marez 

Oyens’ composition Charon’s Gift for piano and tape will 

be performed.

 vr 7 sep

 12:30 tot 13:30

 Hertz - TivoliVredenburg

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 i.s.m. Stichting Tera de Marez Oyens

CONTEXT
CURSUS NIEUWE MUZIEK
2000 tot nu, luisterfragmenten, vernieuwing in muziek

Terug naar het jaar 2000. Musicoloog Thea Derks 

voert je in deze cursus langs de gecomponeerde 

muziek van de afgelopen twintig jaar. Want juist  

in het meest recente verleden van de hedendaagse 

muziek zijn er onder andere door de opkomst van 

elektronica en multimedia grote verschuivingen 

en vernieuwingen opgetreden. Aan de hand van 

vele muziekvoorbeelden krijg je een beeld van de 

hedendaagse muziekontwikkeling van de 21e eeuw. 

Daarna is het nóg leuker luisteren naar de aller-

nieuwste composities van het festival.

‘Back to the year 2000’. In this course, musicologist Thea 

Derks gives you an overview of the composed music 

of the last twenty years, because it is precisely during 

contemporary music’s most recent past that, partly due to 

the rise of electronics and multimedia, considerable shifts 

and innovations have been observed. With the aid of many 

musical examples, you gain an image of the development 

of contemporary music in the 21st century.  This will give 

you even more pleasure when listening to the very latest 

compositions the festival has to offer.

 vr 7 sep

 14:30 tot 16:30

 Club Nine - TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,-

 Nederlands gesproken / Dutch spoken

CONCERT
RATTLING RHYTHMS #2 
- SLAGWERK DEN HAAG / 
ENSEMBLE KLANG
onalledaags slagwerk, muziekpioniers, fascinatie voor geluid

In deel twee van deze Rattling Rhythms serie  
(voor deel één zie p.19) staan opnieuw stukken van 
de genomineerden voor de Gaudeamus Award 2018 
centraal. De genomineerden kregen de opdracht 
een werk te schrijven voor ensemble-in-residence 
Slagwerk Den Haag, dat vanavond dan eindelijk 
in première gaat. Ook de Turkse componist Utku 
Asuroglu schrijft een nieuw werk. Tot slot voert 
Ensemble Klang brim, veer uit, van de eveneens 
genomineerde William Kuo.

In part two of this Rattling Rhythms series (more info 

about part one on p.19) the focus is yet again on works 

composed by the 2018 Gaudeamus Award nominees.

The nominees received the commission to write a piece 

for the ensemble-in-residence Slagwerk Den Haag, and 

this evening two of these pieces will finally be premiered. 

The Turkish composer Utku Asuroglu is also writing a new 

work. In conclusion, Ensemble Klang will perform brim, 

veer by William Kuo, also a nominee.

Slagwerk Den Haag

Lawrence Dunn - nieuw werk

William Dougherty - nieuw werk

Utku Asuroglu - nieuw werk

Ensemble Klang

William Kuo - brim, veer

 vr 7 sep

 17:00 tot 18:00

 Het Huis Utrecht

€ 15,- / 10,- 

 i.s.m. Ulysses Network, 

Creative Europe 

 16:30 inleiding
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MUZIEKTHEATER
VULNUS - FORS SEULEMENT
kwetsbaarheid, blokfluit, zang

In Vulnus staat de kracht van kwetsbaarheid centraal. 

Ontdaan van alle opsmuk, alleen voorzien van hun 

stem en een blokfluit, trachten twee jonge musici 

zich te verbinden met het publiek. Ze kunnen zich 

nergens achter verstoppen, niet eens achter een lijvig 

instrument. Vulnus is een intieme en fragiele perfor-

mance, een pretentieloze en eerlijke zoektocht naar 

een diepere connectie.

Vulnus is all about the power of vulnerability. Stripped 

of all finery, with only their voices and a recorder at their 

disposal, two young musicians strive to make contact with 

the audience. There is nowhere for them to hide, not even 

behind some bulky instrument. Vulnus is an intimate and 

fragile performance, an unpretentious and honest quest for 

a deeper connection.

Irene Sorozábal Moreno - blokfluit/stem

Georgi Sztojanov - stem/compositie

Manuel Sánchez Garcia - compositie

Emese Csornai - decor ontwerp/dramaturgie

 vr 7 sep

 17:00 tot 18:00

 Theater Kikker 

€ 10,-

CONCERT
DREAM WORK - NIKEL ENSEMBLE 
live muziek & film, avant-garde cinema, nieuwe composities 

 vr 7 sep

 19:00 tot 20:00

 Cloud Nine  

TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,-

 i.s.m. Ulysses Network, 

Creative Europe

In samenwerking met het Europese Ulysses Network 

tuigen Gaudeamus en ensemble-in-residence Nikel 

Ensemble een wel heel bijzonder programma op. 

Vier componisten zijn gevraagd muziek te schrijven 

bij de prachtige, surrealistische zwart-wit collage 

films van de Oostenrijkse avant-garde cineast Peter 

Tscherkassky. Twee van zijn films Dream Work en 

Outer Space zijn het uitgangspunt voor de nieuwe 

werken. De films komen twee keer op een avond aan 

bod begeleid door evenzoveel composities, waar-

onder twee opdrachten van Gaudeamus. Ervaar de 

invloed van het geluid op de beleving van de film en 

geniet van nieuwe composities in beeld en geluid.

In collaboration with the European Ulysses Network, 

Gaudeamus and ensemble-in-residence Nikel Ensemble 

have put together a very special programme. Four 

composers were asked to write music for the splendid, 

surrealistic black and white collage films of the Austrian 

avant-garde filmmaker Peter Tscherkassky. Two of his 

films, Dream Work and Outer Space, are the starting 

point for the new compositions. The films are shown 

twice during the evening, each time accompanied by one 

of the four works, two of which were commissioned by 

Gaudeamus. Experience the influence of the sound on how 

you perceive the film, and enjoy the new compositions in 

sounds and images. 

Nikel Ensemble

Peter Tscherkassky - film 

Clara Iannotta - nieuw werk

Simon Løffler - nieuw werk

Mikołaj Laskowski - nieuw werk

Boris Bezemer - nieuw werk
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Het Franse Ensemble Variances wil aantonen dat we, 

ondanks onze neiging alles te verklaren op basis van 

onze wetenschappelijke kennis, altijd op zoek blijven 

naar iets groters dan wij zelf. Vanuit deze gedachte 

stelde het ensemble een programma samen met 

componisten die zich hebben laten inspireren door 

de natuur, de kosmos, aloude Indiaanse gebruiken en 

religieuze afbeeldingen. 

Gaudeamus Award-genomineerde Raphaël 

Languillat neemt je in Crucifixion (d’après Le Pérugin) 

mee op een contemplatieve reis in beeld en geluid. 

In Méditation sur la fin de l’espèce roept Thierry Pécou 

de kwetsbaarheid op van het menselijk bestaan in 

de onmetelijke kosmos. In Danse en cercle, een zinde-

rende ritmisch solowerk voor pauken, liet Pécou 

zich inspireren door de cirkeldansen van inheemse 

Amerikaanse stammen. John Luther Adams creëerde 

The Light Within   na een ‘openbaring van licht’ tijdens 

een bezoek aan een installatie van James Turrell. 

Ensemble Variances

Anssi Karttunen - solo cello

Raphaël Languillat - Crucifixion (d’après 

Le Pérugin) 

Thierry Pécou - Méditation sur la fin de l’espèce

Thierry Pécou - Danse en cercle 

John Luther Adams - The Light Within  

Jonathan Bell - nieuw werk

The French Ensemble Variances wishes to demonstrate 

that, in spite of our tendency to explain everything on 

the basis of our scientific knowledge, we always keep 

searching for something larger than ourselves. With this 

thought in mind, the ensemble compiled a programme 

featuring composers who have found inspiration in nature, 

the cosmos, ancient Indian practices and religious images.

In Crucifixion (d’après Le Pérugin) Gaudeamus 

Award nominee Raphaël Languillat accompanies you 

on a contemplative journey in sound and images. In 

Méditation sur la fin de l’espèce Thierry Pécou evokes 

the vulnerability of human existence in the immense 

cosmos. In Danse en cercle, a thrilling rhythmical solo 

work for timpani, Pécou drew his inspiration from the 

circle dances of Native American tribes  tribes. John Luther 

Adams created The Light Within   following a ‘revelation of 

light’ during a visit to an installation by James Turrell.

CONCERT
TRANSCENDENT OR IMMANENT - 
ENSEMBLE VARIANCES
meditatief concert, contemplatieve reis, metafysica

 vr 7 sep

 20:30 tot 21:45

 Hertz - 

 TivoliVredenburg

€ 20,- / 16,-

Celliste Maya Fridman is een jonge muziekpionier 

barstensvol ambitie en lef. Voor Me, Peer Gynt pakt ze 

groots uit met een cross-disciplinaire performance 

voor muziek en installatie, gebaseerd op het gelijk-

namige ballet van Alfred Schnittke (naar het wereld-

beroemde toneelstuk van Henrik Ibsen). Fridman 

arrangeerde het volledige orkestrale werk voor cello 

en piano en blaast Schnittke’s meesterwerk nieuw 

leven in. De samenwerking met pianiste en beeldend 

kunstenaar Tomoko Mukaiyama en mode-ont-

werpster Ting Gong voorspelt een eigenzinnige 

voorstelling vol contrast waarin het afzonderlijke 

werk van de verschillende makers zal versmelten tot 

één geheel.   

Cellist Maya Fridman, a young pioneer full of ambition 

and nerve, pulls out all the stops with her arrangement of 

Schnittke’s Peer Gynt. She became fascinated with the 

beauty and finesse of Schnittke’s work, culminating in his 

epilogue written for piano, cello and tape. For Me, Peer 

Gynt Fridman arranged the entire orchestral work for that 

same combination. In this manner she breathes new life 

into Schnittke’s masterpiece. Alongside the artistic team 

of pianist Tomoko Mukaiyama, fashion designer Ting Gong 

and technical director Yutaka Endo, Fridman transforms 

Me, Peer Gynt into an idiosyncratic cross-disciplinary 

performance with music and installation.

MUZIEKTHEATER
ME, PEER GYNT - MAYA 
FRIDMAN & TOMOKO
MUKAIYAMA
cello & piano, cross-disciplinaire performance,
nieuwe dimensie

 vr 7 sep

 19:00 tot 20:00 

 Theater Kikker

€ 20,- / 16,-

 i.s.m. Tomoko 

Mukaiyama Foundation, 

Korzo

Alfred Schnittke - componist

Maya Fridman - arrangementen, cello

Tomoko Mukaiyama - regie, piano 

Ting Gong - installatie

Pavla Beranova - licht ontwerp

Yutaka Endo - techniek
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CONCERT
ESCAPE - SASKIA LANKHOORN
piano solo, onthaasting, escapisme

Drie werken uitgevoerd door raspianiste Saskia 

Lankhoorn, die je laten ontsnappen uit het 

gejaagdheid van alledag. Petra Strahovnik schreef 

een nieuw werk voor piano en elektronica waarmee 

ze een plek wil creëren die vrij is van opgedrongen 

ervaringen. Nieuwe klankwerelden, nieuwe ideeën 

en nieuwe hersenconnecties. Met La Flagellation 

du Christ (d’après Le Caravage), geïnspireerd op het 

gelijknamige schilderij van Caravaggio, zoekt 

Raphaël Languillat naar focus en ruimte in deze 

rusteloze maatschappij. Het levert duistere, snelle en 

repetitieve tonen op. 

Performed by natural-born pianist Saskia Lankhoorn, 

three works which enable you to escape from the agitation 

of everyday life. Petra Strahovnik has written a new work 

for piano and electronics with which she seeks to create 

a place that is free from imposed experiences. New sound 

worlds, new ideas and new neural connections . With La 

Flagellation du Christ (d’après Le Caravage), inspired 

by Caravaggio’s painting of the same name, Raphaël 

Languillat is seeking focus and space in this restless 

society. This yields sombre, rapid and repetitive notes.

Saskia Lankhoorn - piano, elektronica

Clare Gallagher - geluid, elektronica

Petra Strahovnik - Amaranthine

Raphaël Languillat - La Flagellation du Christ 

(d’après Le Caravage)

Kim Heera - Meunii

MUZIEKTHEATER
AKASHA, A BRIEF THEATRE OF 
EVERYTHING - ROSA ENSEMBLE
hypnotiserend, ruimtelijk concert, uitdagende noten

Akasha is een voorstelling waarin muziek, 

verhalen en herinneringen samensmelten tot 

een betoverende performance, geïnspireerd 

door de ‘theory of everything’ van Ervin László. 

Daarin omschrijft de Hongaarse filosoof een 

allesomvattende dimensie waar heden, verleden 

en toekomst één worden en iedereen met elkaar 

verbonden is. Omgeven door negen musici wordt je 

ondergedompeld in een ruimtelijk concert. Akasha is 

een hypnotiserende en verlokkende kaleidoscoop. 

Een voorstelling als een oerknal. 

Akasha is a production in which music, stories and 

memories merge to create an enchanting performance, 

inspired by Ervin László’s Theory of Everything, in which 

the Hungarian philosopher describes an all-encompassing 

dimension where the present, past and future, become one 

and everyone is linked to each other. Surrounded by nine 

musicians, you are immersed in a spatial concert. Akasha 

is a hypnotizing and enticing kaleidoscope. A ‘Big Bang’ 

kind of production.

 vr 7 sep

 20:30 tot 22:00

  Stadsschouwburg Utrecht - Blauwe Zaal

€ 18,50 / 13,50 / 10,-

 i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht

CONCERT
COMPOSER’S KITCHEN - 
BOZZINI QUARTET
radicaal eigentijds laboratorium, strijkkwartetten, 
jonge componisten

Voor de tweede keer haalt Gaudeamus het 
Canadese Bozzini strijkkwartet naar Nederland. 
Ook dit keer presenteren ze de resultaten van hun 
jaarlijkse residentieprogramma Composer’s Kitchen: 
een combinatie van een workshop, laboratorium, 
speeltuin en masterclass voor jonge componisten. 
De vier deelnemers van dit jaar werden begeleid 
door de veelgeroemde componist Yannis Kyriakides. 
Een intiem concert in de geweldige akoestiek van 
kunstgalerie KuuB.

For the second time Gaudeamus is bringing the Canadian 

Bozzini string quartet to the Netherlands. As before, 

they will present the results of their annual residence 

programme Composer’s Kitchen: a combination of a 

workshop, laboratory, playground and masterclass for 

young composers. This year’s four participants will be 

supervised by the highly acclaimed composer Yannis 

Kyriakides. An intimate concert in the wonderful acoustic 

of the KuuB art gallery.

Bozzini Quartet

Adam Basanta - nieuw werk

Solomiya Moroz - nieuw werk

Lise Morrison - nieuw werk

James Alexandropoulos-McEwan - nieuw werk

 vr 7 sep

 22:15 tot 23:15

€ 15 / € 10,- 

  KuuB

 i.s.m. Canada Council

 vr 7 sep

 22:15 tot 23:15

 Cloud Nine -  

TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,- 

 i.s.m. Dag in de 

Branding, Korean 

Composers Association
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Senses Working Overtime encompasses 
a great variety of performative installations 
and sensory performances. We challenge you 
to take an active part and to open up all your 
senses for this idiosyncratic collection. 

(NON) HUMANISM & ANIMISM - AURÉLIE LIERMAN

& BUT WHAT ABOUT

Een performatieve geluidsinstallatie waarin  

iedere bezoeker een draadloze ‘silent disco’ FM 

hoofdtelefoon op krijgt. Ervaar Liermans hybride 

en radiofone klankwereld met akoestische muziek, 

stemexperiment, foley (geluidseffecten), ‘Afrique 

Concrète’ en abstracte elektronica. 

A performative sound system in which every visitor 

receives a wireless ‘silent disco’ FM headset. Experience 

Lierman’s hybrid and radiophonic sound world with 

acoustic music, voice experiment, foley (sound effects), 

‘Afrique Concrète’ and abstract electronics.

SOUND ART

SENSES 
WORKING 
OVERTIME

 vr 7 en za 8 sep

 12:00 tot 18:00

    doorlopend toegang

  Het Huis Utrecht

€ 20,- / 16,- / 10,- (tot 16 

jaar)

 i.s.m. het Huis Utrecht

Senses Working Overtime omvat een grote 
verscheidenheid aan performatieve 
installaties en zintuiglijke performances. 
We dagen je uit actief deel te nemen en 
al je zintuigen open te stellen voor deze 
eigenzinnige collectie.

BLOOS – MARTE BONESCHANSKER

Gelegen in een eenpersoonsbed luister je naar 

het verhaal van één van de vrouwen die Marte 

Boneschansker interviewde over sensualiteit en  

intimiteit. Ieder bed vertelt een ander verhaal. 

BLOOS is lichamelijk, sensueel, open: een  

totaalervaring zonder gêne.

Lying in a single bed, you listen to the story of one of

the women Marte Boneschansker interviewed about 

sensuality and intimacy. Each bed tells a different story.

BLOOS is physical, sensual, open: a total experience 

free of inhibition.

MYRIAM– DYANE DONCK

Componist/installatiekunstenaar Dyane Donck  

slaat een brug tussen de gewone werkelijkheid  

en de kunstwereld. Met koptelefoons en een  

speciale 3D-audiotechnologie creëert zij een  

heel nieuwe, intense, overrompelende en  

intieme concertervaring.

Composer/installation artist Dyane Donck builds a  

bridge between everyday reality and the art world.

With headphones and a special 3D audio technology,

she creates an entirely new, intense, overwhelming

and intimate concert experience.

RAUMKLANG – ZENO VAN DEN BROEK &

ROBIN KOEK 

In Raumklang erva ar je  een driedimensionaal object 

dat je enkel kun t  waarnemen met het gehoor. Door 

je te bewegen door de ruimte ervaar je  de ruimtelijke 

vorm van het sculptuur.

In Raumklang you encounter a three-dimensional object 

which you can only perceive with your sense of hearing. By 

moving through the space, you experience the three-

dimensional form of the sculpture.

IHSCALE – EIRIK BRANDAL

De interactieve sculpturen van ihscale zijn  

uitgerust met sensors en produceren gestemde 

geluidsgolven. Door je te verplaatsen in de ruimte 

maak je akkoorden en creëer je op een speelse  

wijze met andere bezoekers een compositie.

ihscale’s interactive sculptures are equipped with sensors 

and produce tuned sound waves. By moving around in the 

space you produce chords, and in a playful manner create 

a composition, with the help of your fellow guests.

MICROCHAPS – MICROCAKES

In deze speelse interactieve, audio-culinaire  

installatie bestuur je samen met je tafelgenoten  

de compositie of beïnvloed je het geluidslandschap 

door het eten van heerlijke amuses.

In this playful interactive and audio-culinary installation, 

you, together with your fellow guests, are in charge of the 

composition or can influence the acoustic landscape by 

eating delicious hors d’oeuvres .

KLANGMØBIL - ENSEMBLE INTERFACE

(alleen op za 8 sept)

Klangmøbil is een performance, klankinstallatie en 

concert in één. Klankkunstenaar Hans van Koolwijk 

ontwikkelde rijdende instrumenten die de musici 

van het Duitse Ensemble Interface al bewegend 

bespelen. 

Klangmøbil is a performance, sound installation and 

concert in one. Sound artist Hans van Koolwijk 

 developed mobile instruments which the musicians  

of the German Ensemble Interface play while in motion. 

MEET THE ARTISTS

In deze Meet the Artists stellen we Marte 

Boneschansker en Aurélie Lierman vragen over

hun artistieke ontwikkelingen. Zie p.55

In this Meet the Artists we ask Marte Boneschansker  

and Aurélie Lierman questions about their artistic

development. See p.55



Iedere vrijdag en zaterdag speelt stadsbeiaardier 

Malgosia Fiebig op het carillon van de Domtoren. 

De zaterdag tijdens Gaudeamus Muziekweek staat 

in het teken van de nieuwe muziek. Met onder 

meer een uitgebreide versie van een stuk van Chris 

Williams, dat Fiebig al eens eerder speelde en dat 

haar en Gaudeamus omver blies.

Ook componist Martijn Comes heeft een enorme 

liefde voor bronzen klokken en schreef in opdracht 

van Gaudeamus een nieuw werk. De beste plek om 

het concert te beluisteren is het Buurkerkhof (plein 

achter Museum Speelklok). 

Every Friday and Saturday city carillonneur Malgosia 

Fiebig plays the carillon of the Dom Tower. The theme 

of the Saturday during Gaudeamus Muziekweek is new 

music, and the programme includes an extended version 

of a piece by Chris Williams which Fiebig has played 

previously and which blew her, and Gaudeamus, away! 

Composer Martijn Comes is also hugely fond of bronze 

bells and has been commissioned by Gaudeamus to

write a new work. The best spot from which to listen

to the concert is the Buurkerkhof (the square behind 

Museum Speelklok.)

ZATERDAG
8 SEPTEMBER

CONCERT
NIEUWE MUZIEK OP DE DOM -
MALGOSIA FIEBIG
carillon concert, stadsbeiaard, Domtoren
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CONCERT
WHILE WE ARE BOTH - 
INSOMNIO
gitaar, genomineerd werk, verwondering

Het Utrechtse ensemble Insomnio, vaste waarde op 

iedere editie van de Gaudeamus Muziekweek, speelt 

drie werken van jonge componisten. In confluence/

divergence van Sebastian Hilli, genomineerd voor de 

Gaudeamus Award, heeft de akoestisch gitaar een 

complexe solistische rol. Insomnio gitariste Nelleke 

Ter Berg zal haar tanden erin gaan zetten. In While

we are both van de eveneens voor de Gaudeamus 

Award genomineerde Lawrence Dunn klinkt een 

zekere lichtheid, onschuld en verwondering door. 

De jonge Zuid Koreaanse Eun-Ji Anna Lee vormt met 

het triowerk Intaglio als het ware een brug tussen 

Hilli en het werk van Dunn.

Ensemble Insomnio, based in Utrecht and stalwarts of 

every edition of the Gaudeamus Muziekweek, plays three 

works by young composers. In confluence/divergence by 

Sebastian Hilli, Gaudeamus Award nominee, the acoustic 

guitar is given a complex solo role, which Insomnio 

guitarist Nelleke Ter Berg will be getting her teeth 

into. While we are both by Lawrence Dunn, another 

Gaudeamus Award nominee, exudes a certain lightness, 

innocence and amazement. The young South Korean Eun-Ji 

Anna Lee’s trio work Intaglio forms a bridge, as it were, 

between Hilli’s work and that of Dunn.

Insomnio o.l.v. Ulrich Pöhl

Sebastian Hilli - confluence/divergence

Eun-Ji Anna Lee - Intaglio

Lawrence Dunn - While we are both

Bart de Vrees - For flute or piano or mandolin or 

percussion or bassoon or guitar or violin or harp 

or clarinet  or...

Stylianos Dimou – for Violectra

ZATERDAG 8 SEPTEMBER34

Malgosia Fiebig - carillon 

Chris Williams - Growth is Form

Martijn Comes - nieuw werk

Christiaan Richter - Hemony

Berry van Berkum - nieuw werk

David Azaglo - Caribell

 za 8 sep

 11:00 tot 12:00

  Domtoren Utrecht (luisterlocatie 

Buurkerkhof)

€ gratis

 i.s.m. Domtoren  za 8 sep

 12:30 tot 14:00

€ 15,- / 10,-

 Hertz - 

 TivoliVredenburg

 i.s.m. Korean  

Composers Association
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In de Utrechtse wijk Lombok bevindt zich een unieke 

houtmolen: De Ster. Een idyllisch plekje helemaal 

afgesloten van de hectiek van de stad, omringd door 

groen en water. Gaudeamus presenteert hier een 

gratis toegankelijk programma, zowel in de molen 

als op het erf.
 

16:30-17:15 De stem van de molen - Iris van der 

Ende / Yvonne Freckmann

In deze performance zit je aan de voet van de molen 

met de blik op zijn ontketende wieken. Door een 

klankinstallatie bevestigd op de wieken smelten 

vervormde klanken van de molen samen met harp-

muziek en een vertelling. 

18:00-18:30 Goya - Giuseppe Doronzo

De Italiaanse baritonsaxofonist Giuseppe Doronzo 

presenteert zijn eerste solo-album Goya. Doronzo 

verkent een vocabulaire waarin hedendaagse 

muziek, jazzimprovisatie en niet-westerse muziek-

tradities samenkomen.

18:30-19:00 Maya Fridman & Gagi Petrovic

Dit elektro-akoestische duo, bestaande uit cello, live 

elektronica en twee stemmen maakt met invloeden 

uit de ondergrondse elektronica, Oost-Europese 

muziek en hedendaagse compositie nooit eerder 

gehoorde liedjes.  

In the Lombok district of Utrecht stands a unique sawmill: 

De Ster (The Star). An idyllic spot completely isolated from 

the hectic city, surrounded by water and greenery. Here 

Gaudeamus presents a programme (with free admission) 

both inside the mill and outdoors.

CONCERT EN MUZIEKTHEATER
GAUDEAMUS @ MOLEN DE STER
divers muziekprogramma, monumentale houtzaagmolen, 

in de openlucht

 

16:30-17:15 The Voice of the Mill - Iris van der Ende / 

Yvonne Freckmann

During this performance you sit at the foot of the  

mill, gazing at its unleashed sails. By means of an  

acoustic installation attached to the sails, distorted 

sounds from the mill blend together with harp music  

and some storytelling.
 

18:00-18:30 Goya - Giuseppe Doronzo

The Italian baritone saxophonist Giuseppe Doronzo 

presents his first solo album, Goya. Doronzo explores a 

vocabulary in which contemporary music, jazz improvisa-

tion and non-Western musical traditions come together.

 

18:30-19:00 Maya Fridman & Gagi Petrovic

This electro-acoustic duo, consisting of cello, live elec-

tronics and two voices, and influenced by underground 

electronics, East European music and contemporary 

composition, creates songs you have never heard before.

 za 8 sep

 16:30 tot 19:00

 Molen de Ster

€ gratis

 i.s.m. Molen de Ster

Het nieuwsgierige en immer onderzoekende 

ensemble Oerknal! speelt werk van eveneens  

pionierende componisten. Matthias Krüger onder-

zoekt in zijn werk menselijke relaties. In Wie ein Stück 

Fett (Redux) verbindt de stem al zingend, sprekend, 

schreeuwend en jankend de mensen op het podium 

met het publiek. Krügers LAL (First Draft) toont de 

hardwerkende, zwoegende, menselijke muzikant. 

Van Gaudeamus Award-jurylid Nicole Lizée staat 

Tarantino Études op het programma. Een werk 

gebaseerd op de waanzinnige en absurde wereld van 

Quentin Tarantino’s films als Kill Bill en Pulp Fiction - 

inclusief filmfragmenten. 

The inquisitive and ever-investigating ensemble Oerknal! 

plays works by similarly pioneering composers. In his 

work Matthias Krüger examines human relations. In Wie 

ein Stück Fett (Redux), the voice – whether singing, 

speaking, shouting or howling – connects the people on 

the stage with the audience. Krüger’s LAL (First Draft) 

portrays the hard-working, toiling, human musician. Also 

on the programme is Tarantino Études by Gaudeamus 

Award jury member Nicole Lizée: a piece based on the 

crazy and absurd world of Quentin Tarantino’s films such 

as Kill Bill and Pulp Fiction – including film fragments.

Oerknal! o.l.v. Gregory Charette 

Matthias Krüger - Wie ein Stück Fett (Redux)

Matthias Krüger - LAL (First Draft)

Nicole Lizée - Tarantino Études

John Zorn - The Tempest

 za 8 sep

 17:00 tot 18:00

 Theater Kikker

€  15,- /  10,- 

CONCERT
TARANTINO ÉTUDES - OERKNAL!
John Zorn, Kill Bill, doedelzak

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
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MINI FESTIVAL

GAUDEAMUS  
SATURDAY NIGHT

Kara-Lis Coverdale creëert met kistorgel en elektro-

nica een dynamische live set die je subtiel bedwelmt en 

haar lagen één voor één blootgeeft.

De 30 instrumentalisten van het Ulysses

Ensemble spelen met werk van o.a. Anders

Hillborg een prachtige dwarsdoorsnede van de 

hedendaagse muziek. 

 

CARMEN brengt intieme, excentrieke, maar dansbare 

sonische sculpturen, die live ondersteund worden door 

de speelse en kleurrijke visuals van Matthew Schoen. 

 

Stockhausen’s Stimmung, uitgevoerd door 

Silbersee, is een fascinerende, minimalistische 

compositie waarin je in een laag voor laag opge-

bouwd klankenpalet langzamerhand de ‘zielen’ 

van de stemmen ontdekt.

Bewapend met enkel basklarinet en cello brengen 

Gareth Davis en Frances-Marie Uitti een angst-

aanjagend en enerverend geluid voort. 

Gaudeamus Saturday Night brengt een barstensvol 
programma in en rondom de zalen van TivoliVredenburg. 
Een avond gewijd aan de nieuwste muziek in al haar 
verschijningsvormen, van wringende minimal music tot 
experimentele elektronica.

De unieke mix van punk en progrock vol orkestrale 

vondsten, humor en schoonheid van The Cardiacs 

wordt uitgevoerd door BarmyFiveseveN.

Vibrafoon en dansbare elektronica gaan een gewaagd 

en geslaagd huwelijk aan in aanstekelijke en warme 

dansbare sound van Plastiklova.

 

Is het mogelijk om een vel papier van 100 vierkante 

meter te plooien, te vouwen en te draaien in een

fantasierijk en interessant muzikaal landschap? Luister 

naar het Paper Ensemble. 

 

Van jazz tot elektronische improvisatie en van pop tot 

hedendaags klassiek, Monoták neemt met The Golden 

Years The Pit geheel over en brengt een continue en 

verrassend programma.

Smerig groovende en kurkdroge rocksongs met bizarre 

hooks en briljante muzikale vondsten, dat is Waanzee 

van het Rosa Ensemble. 

Gebaseerd op het thema evolutie speelt VONK

een cross-over tussen hedendaags klassiek en avant-

garde pop.

re- (1st Draft) Thanasis Deligiannis is een solovoor-

stelling waarin hij het publiek in zijn extraordinaire 

nachtclub ontvangt.

 

orkest de ereprijs speelt werk van de drie winnaars 

van de laatste Young Composers Meeting en verras-

send nieuw werk van Ivan Vukosavljević. 

 

Nieuw improtrio van pianist Oscar-Jan Hoogland, 

gitarist Jasper Stadhouders en drummer Christian 

Lillinger hitsen elkaar op in Practical Music.

Sarah Davachi componeert elektronische en  

elektroakoestische muziek waarin ze vergeten 

geluiden uit vervlogen tijden onthult. 

 

Het Utrechtse online radio station Stranded FM 

host de Club Nine met een programma wars van 

 za 8 sep

 19:30 tot 02:30

 diverse zalen - 

TivoliVredenburg

€ 24,- / 19,- / 15,-

 i.s.m. TivoliVredenburg, 

SPR!TZL, Ulysses, 

Creative Europe, 

Grachtenfestival, 

Stranded FM, 

Conservatorium van 

Amsterdam 

de mainstream: Carla dal Forno, Coby Sey, Cengiz 

Arslanpay en Eva Geist.

 

Carla dal Forno is een Australische zangeres, 

songwriter en multi-instrumentalist die rokerige en 

onheilspellende atmosferische songs maakt.

 

Coby Sey, bijgestaan door twee saxofoonspelers, 

toont de stomende maar verborgen erotiek van het 

nachtleven van Londen. 

 

Eva Geist schildert denkbeeldige werelden, waar 

we de elegantie van minimal / synth-muziek, ‘fourth 

world’ exotica en new age kunnen traceren.

* for English turn over
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 Sat 8 Sep

 19:30 til 02:30

  TivoliVredenburg

€ 24,- / 19,- / 15,-

 i.s.m. TivoliVredenburg, 

SPR!TZL, Ulysses, 

Creative Europe, 

Grachtenfestival, 

Stranded FM, 

Conservatorium van 

Amsterdam 

Using chest organ and electronics, Kara-Lis Coverdale 

creates a dynamic live set which subtly stupefies you, and 

she reveals her layers one by one.

 

The 30 instrumentalists of the Ulysses Ensemble present 

us with a wonderful cross section of contemporary music, 

with works by Anders Hillborg, among others.  

 

CARMEN produces intimate, eccentric, but danceable 

sonic sculptures, which are supported live by Matthew 

Schoen’s playful and colourful visuals.

Stockhausen’s Stimmung, performed by Silbersee, is 

a fascinating, minimalistic composition. With an acoustic 

palette constructed layer by layer, you gradually discover 

the ‘souls’ of the voices. 

 

Armed with only a bass clarinet and cello, Gareth Davis 

and Frances-Marie Uitti produce a terrifying and

enervating sound.

The Cardiacs’ unique mix of punk en prog rock, packed 

with inventive orchestration, humour and beauty, is 

performed by BarmyFiveseveN.

Vibraphone and danceable electronics embark on a daring 

and successful marriage in the infectious and warm dance-

able sound of Plastiklova. 

 

Is it possible to wrinkle, fold, furl and turn an 100 square 

meters sheet of paper into an imaginative and interesting 

musical landscape? Listen to the Paper Ensemble. 

 

From jazz to electronic improvisation and from pop to 

contemporary classical, Monoták totally takes over The 

Pit with The Golden Years and presents a continuous and 

surprising programme. 

 

Filthily grooving and bone-dry rock songs with bizarre 

hooks and brilliant musical invention – that is Waanzee, 

created and performed by the Rosa Ensemble.

Taking evolution as its theme, VONK performs a crossover 

between contemporary classical and avant-garde pop.

 

re- (1st Draft) by Thanasis Deligiannis is a solo

performance in which he receives the audience in his 

extraordinary nightclub. 

 

orkest de ereprijs plays works by the three winners of the 

latest Young Composers Meeting and surprising new work 

by Ivan Vukosavljević. 

 

A new impro trio consisting of pianist Oscar-Jan 

Hoogland, guitarist Jasper Stadhouders and drummer 

Christian Lillinger egg each other on in Practical Music. 

 

Sarah Davachi composes electronic and electro-acoustic 

music in which she reveals forgotten sounds from by gone 

ages.

 

The online radio station Stranded FM, based in Utrecht, 

hosts Club Nine with an ‘anti-mainstream’ programme: 

Carla dal Forno, Coby Sey, Cengiz Arslanpay and Eva Geist. 

 

Coby Sey, assisted by two saxophonists, will reveal the 

steamy but hidden eroticism of London’s nightlife. 

 

 Carla dal Forno is an Australian singer, songwriter and 

multi-instrumentalist who makes smoky and ominous 

atmospheric songs. 

 

Eva Geist paints landscapes of imaginary worlds, where 

we can trace the elegance of minimal/synth music, fourth 

world exotica and new age. 

*voor Nederlands zie p.38

MINI FESTIVAL

GAUDEAMUS  
SATURDAY NIGHT
Gaudeamus Saturday Night presents a jam-packed  
programme in and around TivoliVredenburg’s concert halls. 
An evening devoted to the newest music in all its guises, from 
wrenching, edgy minimal music to experimental electronics.
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Voor de Finse componist Sebastian Hilli is de 

muziekgeschiedenis een muzikale schatkist waar hij 

volop inspiratie uit put. Voor Paraphrase II refereert 

hij aan de muziek van John Coltrane, maar speelt 

hij ook leentjebuur bij muziekgenre acid house. Het 

werk Reflections on the theme B-A-C-H, van ‘leading 

lady’ van de nieuwe muziek Sofia Goebajdoelina, 

werpt met een hartverscheurende intensiteit 

nieuw licht op de muziek van Bach. Daartegenover 

staat het vrolijke en geestige Fantasy on Reliquias 

Porteñas van Lam Lai, geïnspireerd op de Zuid-

Amerikaanse muziekstijl Milonga waaruit onder 

de meer de tango is ontstaan. Aangevuld met 

nieuwe noten van Giuliano Bracci, die hun wortels 

vinden in de motetten van Josquin Desprez, maakt 

dit programma een wonderschone reis langs vele 

muziekstromingen uit de geschiedenis.  

For the Finnish composer Sebastian Hilli the history of 

music is a musical treasure chest from which he draws 

much inspiration. For Paraphrase II he refers to the 

ZONDAG
9 SEPTEMBER

music of John Coltrane, but he also scrounges from the 

acid house genre. The work Reflections on the theme 

B-A-C-H by leading lady of new music, Sofia Gubaidulina, 

throws new light on Bach’s music, with heart-rending 

intensity. On the other hand there is the cheerful and 

witty Fantasy on Reliquias Porteñas by Lam Lai, 

inspired by the South American style of music called 

Milonga, from which the tango originated. Supplemented 

by new music from Giuliano Bracci, which is rooted in the 

motets of Josquin Desprez, this programme takes us on 

a wonderful journey during which we visit many musical 

movements from history.  

New European Ensemble

Sebastian Hilli - Paraphrase II –  

”Giant steps and eden acid”

Sofia Goebajdoelina - 

Reflections on the theme B-A-C-H

Giuliano Bracci - nieuw werk 

Lam Lai - Fantasy on Reliquias Porteñas

CONCERT
PRESENT AND PAST -  
NEW EUROPEAN ENSEMBLE
Goebajdoelina, muzikale schatkamer, acid house

 zo 9 sep

 12:30 tot 13:30

 Hertz - 

TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,-

CONCERT
CANTI - MAYA FRIDMAN
solo cello, stem, synagoge

Onze musician-in-residence celliste  Maya Fridman 

werkte het afgelopen seizoen onder de vleugels 

van Gaudeamus aan diverse projecten. Componist 

Maxim Shalygin schreef voor haar het zevendelige 

werk Canti d’inizio e fine. Technisch veeleisend en 

thematisch diepgravend met verwijzingen naar 

de Holocaust en de cyclus van leven en dood. In de 

geweldige akoestiek van synagoge MerkAz brengt 

Fridman nu de officiële première. In dit emotionele 

en intense werk haalt ze niet alleen alles uit haar 

cello, ze zingt ook spatzuiver en vol overgave. 

Our musician-in-residence, cellist  Maya Fridman, worked 

last season on various projects under the auspices of 

Gaudeamus. Composer Maxim Shalygin wrote the 

seven-part work Canti d’inizio e fine for her. Technically 

demanding and thematically profound, with references 

to the Holocaust and the cycle of life and death. In the 

fantastic acoustics of the MerkAz synagogue, Fridman 

now officially premieres the piece. In this emotional and 

intense work she not only gets the very best out of her 

cello, but also sings with great gusto.

Maya Fridman - viool, stem

Maxim Shalygin - Canti d’inizio e fine

 zo 9 sep

 14:00 tot 14:45

 MerkAz 

€  10,- 

CONCERT
SOLO - SHADOW - 
DOPPELGÄNGER - MIRIAM 
OVERLACH
solo harp, elektronica, video

Miriam Overlach is een alleskunner op de harp. 

Moeiteloos laveert ze tussen klassiek en hedendaags. 

In dit gevarieerde programma komen vele facetten 

van de harp aan bod, maar de grote gemene deler 

is het gebruik van elektronica. In alle vijf de werken 

worden de klanken van dit uitzonderlijke instrument 

uitvergroot, verdubbeld of geschaduwd door 

samples, live elektronica en/of video.

Miriam Overlach is incredibly versatile on the harp. She 

navigates effortlessly between classical and contempo-

rary. In this varied programme many facets of the harp 

are illustrated, but the common denominator is the use of 

electronics. In all five works the sounds of this exceptional 

instrument are magnified, doubled or shadowed by means 

of samples, live electronics and/or video.

Miriam Overlach - harp 

Wilbert Bulsink - live elektronica
 

Hibiki Mukai - Bishoujo-Kakumei

Ruud Roelofsen - I<örperlich IV 

Wilbert Bulsink - voordat…..

Johannes Kreidler - nieuw werk

Bart de Vrees - Naescent/Naissent

 zo 9 sep

 14:00 tot 14:45

 Theater Kikker 

€  10,-



CONCERT
HIDDEN AGREEMENTS, THE UNIVERSE 
OF SEDJE HÉMON - ENSEMBLE MODELO62
virtual reality, digitaal verval, schilderij-composities

Het Haagse Ensemble Modelo62 speelt een nieuw 

programma rondom het recent herontdekte 

werk van de Nederlands-Joodse componiste en 

beeldend kunstenares Sedje Hémon (1923-2011). 

Hémon ontwikkelde een unieke methode om beeld 

in geluid te vertalen en creëerde verschillende 

schilderij-composities. Het programma Hidden 

Agreements bestaat uit drie composities van Hémon 

en twee nieuwe composities van Andrius Arutiunian 

en Marianna Maruyama die geïnspireerd zijn op 

Hémons multidisciplinaire manier van werken.

Ensemble Modelo62 from The Hague performs a new 

programme based around the recently rediscovered work 

of the Dutch Jewish composer and visual artist Sedje 

Hémon (1923-2011). Hémon developed a unique method of 

translating images into sound, and created many paint-

ings from which music scores were derived. The Hidden 

Agreements  programme consists of three compositions 

by Hémon and two new ones by Andrius Arutiunian and 

Marianna Maruyama, who have been inspired by Hémon’s 

multidisciplinary work method.

Ensemble Modelo62 o.l.v. Ezequiel Menalled

Sedje Hémon - Harmonie  

Sedje Hémon - Mouvement d’un Adagio 

Sedje Hémon - Lignes Ondulatoires 

Marianna Maruyama - nieuw werk 

Andrius Arutiunian - nieuw werk

 zo 9 sep

 16:30 tot 17:30

 Centraal Museum

€  10 ,-

 i.s.m. Centraal 

Museum
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CONCERT
ORANJE DUIVELS - KUGONI TRIO
Vlaams-Nederlands, compositie-opdrachten, nieuwe noten 

Het Belgische Kugoni Trio kent een unieke 

bezetting van piano, viool en saxofoon. Al vanaf hun 

ontstaansgeschiedenis in 2010 arrangeert het trio 

bestaand werk voor deze bezetting en geeft het 

opdrachten aan componisten, met (lichte) voorkeur 

voor Belgische. Zo klinkt in dit concert nieuw 

werk van de Belgen Mathias Coppens en Jeroen 

D’Hoe. Verder een nieuw stuk van de Nederlandse 

componist Bianca Bongers in opdracht van 

Gaudeamus.

The Belgian Kugoni Trio consists of a unique line-up of 

piano, violin and saxophone. Ever since it was founded 

in 2010, the trio has arranged existing works to fit this 

line-up. It also commissions works from composers, 

with a slight preference for Belgians, something that is 

illustrated in this concert, which contains new works by 

Belgians Mathias Coppens and Jeroen D’Hoe. In addition, 

a new piece, commissioned by Gaudeamus, by the Dutch 

composer Bianca Bongers.

Kugoni Trio

Bianca Bongers - nieuw werk

Mathias Coppens - nieuw werk

Jeroen D’Hoe - nieuw werk

inzendingen reading sessie

 zo 9 sep

 14:00 tot 14:45

 KuuB

€ 10 ,-

CONCERT
AROUND THE WORLD -
KEURIS QUARTET 
saxofoon quartet, verre landen, open call

Hoe klinkt een tirade uit Oekraïne, een verstild 

landschap in Zweden, een ritmische sectie uit 

de VS en een tropische storm in Taiwan? Het 

saxofoonkwartet Keuris presenteert nieuw werk 

van vier componisten uit heel de wereld: Dan 

VanHassel (VS), Alexey Retinsky (Oekraine), Frej 

Wedlund (Zweden) en Tsu-Yao (Taiwan). Een bonte 

mix van actuele muziek en visioenen van verre 

landen, ontstaan uit een samenwerking die al tijdens 

Gaudeamus Muziekweek 2017 begon. 

What does a tirade from Ukraine sound like, or a tranquil 

Swedish landscape, or a rhythm section from the US, or a 

tropical storm in Taiwan? The Keuris Saxophone Quartet 

presents new works by four composers from all over the 

world: Dan VanHassel (US), Alexey Retinsky (Ukraine), 

Frej Wedlund (Sweden) and Tsu-Yao Yang (Taiwan). 

A colourful mix of current music and visions from distant 

lands, originating in a collaboration that started during 

the 2017 Gaudeamus Muziekweek.

Keuris Quartet 

Tsu-Yao Yang - nieuw werk

Frej Wedlund - nieuw werk

Alexey Retinsky - nieuw werk

Dan VanHassel - nieuw werk

 zo 9 sep

 15:00 tot 15:45

 Lutherse Kerk 

€  10,-
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CONCERT
FABULOUS VIOLIN 
vioolsolo, nieuwe noten, rijzende ster

Pas drie jaar afgestudeerd en nu is violiste Diamanda 

Dramm al een fenomeen op het podium. Ze sleepte 

al een rits prijzen in de wacht, werd benoemd tot 

Dutch Classical Talent en is komend seizoen vast 

verbonden aan Muziekgebouw Eindhoven. Samen 

met het Grachtenfestival riep Gaudeamus jonge 

componisten op nieuwe noten te schrijven voor haar 

waarin ze kan experimenteren met haar instrument. 

Dit programma brengt het resultaat van deze ‘call 

for scores’. 

Graduated just three years ago violinist Diamanda Dramm 

is now already a phenomenon on the stage. She has already 

walked off with a whole series of prizes, won the Dutch 

Classical Talent Award and next season will appear regu-

larly at the Muziekgebouw Eindhoven. Together with the 

Grachtenfestival, Gaudeamus called on young composers 

to write new music for her to enable her to experiment 

with her instrument. This programme presents the result 

of this ‘call for scores’.

Diamanda Dramm - viool, midi bass, pedal, kick 

drum en stem 

Anthony Leigh Dunstan - ebb

Vitali Karagkezidis - Sonic Tenses

en anderen

 zo 9 sep

 16:30 tot 17:15

 Lutherse Kerk

€ 10,-

 i.s.m. Grachtenfestival

MUZIEKTHEATER
KOERIKOELOEM - MIRANDA 
DRIESSEN 
openluchtvoorstelling, windharpen, meerstemmig

Koerikoeloem is een multidisciplinair werk voor acht 

solostemmen, het Japans blaasinstrument de sho, 

een blokfluittrio en een klankinstallatie van acht 

windharpen, geïnspireerd op het gelijknamige 

prozagedicht van Tjitske Jansen. De windharpen 

staan opgesteld in een cirkel van zuilen. Afhankelijk 

van de wind worden ijle, zachte klanken hoorbaar. 

Jansens gedicht wordt gesproken, gereciteerd en 

gezongen in een complexe polyfonie, die uiteindelijk 

weer oplost in de klanken van de windharp.

Koerikoeloem is multidisciplinary work for eight solo 

voices, the sho (a Japanese wind instrument), a recorder 

trio and an acoustic installation consisting of eight wind 

harps, inspirerd by the prose poem of the same name by 

Tjitske Jansen. The wind harps are arranged within a circle 

of columns. Depending on the wind, rarefied, soft sounds 

become audible. Jansen’s poem is read, recited and sung in 

a complex polyphony, which ultimately is absorbed by the 

sound of the wind harps. 

Miranda Driessen - compositie 

Tjitske Jansen -  tekst

Asko Kamerkoor

Trio Axolot, blokfluiten

Naomi Sato, sho

 zo 9 sep

 15:00 tot 16:00

    18:00 tot 19:00

 Park Lepelenburg

€ 10,-

 Nederlands gesproken / Dutch spoken

CONCERT
STANDARDS PROJECT - GARETH 
DAVIS 
jazz versleuteld, basklarinet, wereldpremières

Basklarinettist Gareth Davis heeft een passie voor 

muziek in alle soorten en stijlen - van hardcore 

hedendaags tot noise, elektronica of opera. In 

Standards Project grijpt hij terug op zijn fascinatie 

voor jazz. Hij vraagt componisten om een ‘jazz stan-

dard’ te kiezen en deze te versleutelen tot iets geheel 

nieuws. Structuur, dichtheid, thema’s, het staat de 

componist geheel vrij om nieuwe ingangen te kiezen. 

Met drie wereldpremières biedt dit programma een 

wereld vol nieuwe noten voor basklarinet.

Bass clarinetist Gareth Davis has a passion for music 

of all sorts and styles - from hardcore contemporary to 

noise, electronics or opera. In Standards Project he harks 

back to his fascination with jazz. He asks composers to 

choose a ‘jazz standard’ and to encrypt it into something 

totally new. Structure, density, themes – the composer 

is completely free to choose new means of access . With 

three world premieres, this programme offers an abun-

dance of new music for bass clarinet.

Gareth Davis - basklarinet 

Roland Dahinden - Action for Jackson   

Ian Wilson - Wild is the wind 

Aidan Baker - Lonely Woman Variations 

Robin Rimbaud (Scanner) - Fly Us To The Moon

 zo 9 sep

 15:15 tot 16:00

 KuuB

€  10,-
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INSTALLATIE / CONCERT
AMBITION - ENSEMBLE KLANG 
ambient music, de cirkel centraal, metaalplaten

Ambition is een ‘ambient music’-installatie en 

concert van de Amerikaanse componist en oud-

genomineerde voor de Gaudeamus Award Ethan 

Braun. Uitgangspunt is de overeenkomende 

oorsprong van de woorden ‘ambition’ en 

‘ambient’: het Latijnse woord ‘ambītus’, dat 

omcirkelen betekent. Dit omcirkelen keert terug 

in de instrumentatie (zoals gongs en tamtams) 

en de setting (een opstelling van metaalplaten 

opgehangen in een cirkel). Het publiek kan zich laten 

onderdompelen in meditatieve klanken, of rondom 

en tussen de installatie en de muzikanten door 

bewegen.

Ambition is an ambient music installation and concert 

created by the American composer and former Gaudeamus 

Award nominee Ethan Braun. The starting point is the 

fact that the words ‘ambition’ and ‘ambient’ have the 

same origin: the Latin word ‘ambītus’, meaning ‘encircle’. 

This encircling is reflected in the instrumentation (such as 

gongs and tamtams) and the setting (an arrangement of 

sheets of metal suspended in a circle). The audience can 

choose to be immersed in meditative sounds, or to move 

around and between the installation and the musicians.

 

Ensemble Klang

Ethan Braun - Ambition

 zo 9 sep

 17:45 tot 19:15

  doorlopend toegang

 Nicolaïkerk

€ 10,-

CONCERT
BLACK MIDI - STARGAZE  
& UITREIKING GAUDEAMUS AWARD 2018 
slotconcert, glitches, smile

 zo 9 sep

 20:00 tot 21:30

 Hertz - 

TivoliVredenburg

€ 20,- / 16,- 

Ensemble Stargaze, this year celebrating its fifth  

anniversary, works with musicians from a wide variety 

of genres, and its form and appearance are constantly 

changing. Composer and Gaudeamus Award jury member 

Nicole Lizée arranged her multi-layered work Black  

MIDI especially for Stargaze. Aart Strootman (2017 

Gaudeamus Award winner) and Morris Kliphuis pay 

tribute to their favourite pop group The Beach Boys.  

A suite in which material from the legendary, never 

released album Smile serves as the basis for a composi-

tion that is entirely their own.

The concert concludes with the presentation of the 

Gaudeamus Award to one of the six nominated music 

pioneers – an incentive prize for up-and-coming 

composing talent.
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CONCERT
THE COLLECTORS - 
SIMONS|NAPOLOV 
slagwerk piano duo, nieuw repertoire

Slagwerker Konstantyn Napolov is een enorm 

pleitbezorger van nieuw repertoire voor slagwerk. 

Dit concert bevat een verzameling van composities 

veelal speciaal voor hem geschreven. Napolov 

speelt samen met pianiste Eke Simons werk van 

zijn nieuwe cd, getiteld Dutch Golden Collection IInd 

Edition. Op het programma onder meer The Collectors 

van de veel geroemde componist Moritz Eggert. 

Een virtuoos stuk waar humor en absurdisme 

afwisselen met intense serieuze momenten en noten 

worden onderbroken door verrassende visuele- en 

geluidseffecten.

Percussionist Konstantyn Napolov is a passionate advo-

cate of new repertoire for percussion instruments. This 

concert is a compilation of works for percussion, many 

of which were especially written for him. Together with 

pianist Eke Simons he presents works from their new 

CD, titled Dutch Golden Collection IInd Edition. On 

the programme among others, The Collectors by the 

well-known composer Moritz Eggert. A virtuoso piece in 

which humor and absurdism alternate with intense serious 

moments and notes are interrupted by surprising visual 

and sound effects.

Eke Simons - piano 

Konstantyn Napolov - percussie
 

Moritz Eggert - The Collectors  

Yannis Kyriakides - Once there Was  

Jan-Peter de Graaff - The Bells of St. Clemen’s 

Samuel Penderbayne - Shameless 

 zo 9 sep

 16:30 tot 17:45

 Theater Kikker 

€ 10,-

Stargaze o.l.v. André de Ridder

Nicole Lizée - Black MIDI

Aart Strootman & Morris Kliphuis - Beach Boys 

Suite

Ensemble Stargaze, dat dit jaar vijf jaar bestaat, 

werkt met musici uit uiteenlopende stijlen en veran-

dert voortdurend van gedaante en vorm. Componist 

en jurylid voor de Gaudeamus Award Nicole Lizée 

arrangeerde haar multi-gelaagde werk Black MIDI 

speciaal voor Stargaze. Aart Strootman (winnaar 

Gaudeamus Award 2017) en Morris Kliphuis brengen 

een hommage aan hun favoriete popband The Beach 

Boys. Een suite waarin werk van het legendarische, 

nooit uitgebrachte album Smile als basis dient voor 

een geheel eigen compositie. 

Het concert sluit af met de uitreiking van de 

Gaudeamus Award aan één van de zes genomi-

neerde jonge muziekpioniers, een aanmoedingsprijs 

voor aanstormend compositietalent. 
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Op zoek naar meer inhoud? Naast concerten bieden we met  
het contextprogramma uiteenlopende activiteiten voor publiek, 
professionals en (vak)studenten. Het contextprogramma is 
veelal gratis te bezoeken.

In search of more content? As well as concerts we offer the  
context programme, which arranges a variety of activities for audience, 
professionals and students. Admission to this programme is usually free.

contextprogramma

GAUDEAMUS RADIO SHOW - 
STRANDED FM 

In samenwerking met Stranded FM maken we 

tijdens de Gaudeamus Muziekweek dagelijks een 

radio programma. Met in de studio veel gasten 

(componisten en musici) en (live) muziek van het 

festival. Tune in op www.stranded.fm.

In collaboration with Stranded FM, we broadcast a daily 

radio programme during the Gaudeamus Muziekweek. 

In the studio we welcome many guests (composers and 

musicians) and music from the Festival, much of it live. 

Tune in on www.stranded.fm.

 wo 5, do 6, vr 7 en zo 9 sep

 16:00 tot 17:00

IRCAM RESEARCH WORKSHOP: 
SPATIALISATION 

Zes jonge componisten gaan onder leiding van de 

Franse computermuziekontwerpers Éric Daubresse 

en Jean Lochard aan de slag met ‘spatialisation’ in 

elektronische muziek. Deze workshop is besloten, de 

presentatie op vrijdag is openbaar, lees meer op p.54

With guidance fromFrench computer music designers Éric 

Daubresse and Jean Lochard, six young composers will 

tackle ‘spatialisation’ in electronic music. Participating 

in this is no longer possible, the presentation on Friday is 

public, read more p.54

 ma 3 t/m vr 7 sep

 HKU IBB: Black Box

 i.s.m. Ulysses Network, Creative Europe

 English spoken

JURYTALK & COMPOSERS 
MEETING: THE HARD CUT  
AND JUXTAPOSITION - RICHARD 
AYRES 

De Britse componist en jurylid voor de Gaudeamus 

Award 2018 Richard Ayres gebruikt voor zijn compo-

sities het liefst allerlei muzikale elementen door 

elkaar. In deze Jurytalk over The hard cut and juxtapo-

sition zal hij vertellen over zijn werk en ingaan op het 

samenvoegen van verschillende stijlen. Aansluitend 

is er een Composers Meeting waarin jonge compo-

nisten samen met Ayres nog eens flink kunnen 

sparren over dit of aanverwante onderwerpen.

When composing, Richard Ayres, the British composer 

and jury member for the 2018 Gaudeamus Award, likes 

to use all sorts of different musical elements mixed up. In 

this Jury Talk about The hard cut and juxtaposition he 

will discuss his work and examine the issue of combining 

various styles. This will be followed by a Composers 

Meeting during which young composers and Ayres can 

spar with each other on this or related subjects, with no 

holds barred.

 do 6 sep

 10:00 tot 12:15 

 Muziekhuis Utrecht

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken

6 SEPTEMBER

Koerikoeloem - Miranda Driessen zie p.45



WORKSHOP MODULAR SOUND 
SYNTHESIS FOR BEGINNERS 
 
Modulaire synthesizers, met een wirwar aan knopjes 

en kabeltjes, zien er voor sommigen uit als een oude 

telefooncentrale of een nucleair experiment. Maar 

wat is het nou eigenlijk? Hoe is zo’n instrument 

opgebouwd? En hoe werkt alles samen? Tijdens 

deze workshop legt zelfverklaard modular nerd 

Allert Aalders je dit van begin tot eind uit. Wees niet 

bang, de workshop voor beginners is geschikt voor 

iedereen!

Deelnemers hebben gratis toegang tot het concert 

Modulation meets Gaudeamus ook op 6 sep om 20:15 in 

Kytopia (zie p.20).

The modular synthesizer, with its jumble of knobs and 

cables, reminds some people of a telephone exchange 

or a nuclear experiment. But what is it really? How is an 

instrument like this constructed, and how does it function 

as a whole? During this workshop, Allert Aalders, a 

self-confessed modular nerd, will explain it all from start 

to finish. Never fear, the beginners’ workshop is suitable 

for everyone!

Later that day participants are entitled to free admission 

to the concert Modulation meets Gaudeamus at 20:15 

in Kytopia (p.20).

 do 6 sep

 13:00 tot 16:00

 Kytopia 

€ 20,-

 i.s.m. Sonar Traffic

 English spoken

JURYTALK & COMPOSERS 
MEETING: OBSOLETE 
TECHNOLOGY, MALFUNCTION 
AND GLITCH - NICOLE LIZÉE  
 
Multimedia speelt een grote rol in het werk van de 

Canadese componist en jurylid voor de Gaudeamus 

Award 2018 Nicole Lizée. Tijdens deze lezing 

gaat ze in op haar eigen werken en het gebruik 

van verouderde technologie, ‘malfunction’ en 

‘glitch’. Elementen die zij vaak samenvoegt met 

kamermuziek. Blijf na de Jurytalk hangen voor de 

Composers Meeting waarin Lizée in discussie gaat 

met het publiek.

Multimedia plays a major role in the work of Nicole 

Lizée, Canadian composer and jury member for the 2018 

Gaudeamus Award. During this lecture she will discuss her 

own works and the use of obsolete technology, malfunc-

tion and glitch, elements she often combines with chamber 

music. After the Jury Talk, hang around for the Composers 

Meeting, in which Lizée will enter into discussion with the 

audience.

 vr 7 sep

 10:00 tot 12:15

 Muziekhuis Utrecht

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken

7 SEPTEMBER

READING SESSION:
FROM GRAPHIC SCORE TO 
MODULAR PATCH 
 
 

Modulaire synthesizers, met een wirwar aan knopjes 

en kabeltjes, zien er voor sommigen uit als een oude 

telefooncentrale of een nucleair experiment.

Maar voor steeds meer musici en componisten 

biedt het nieuwe muzikale mogelijkheden. In deze 

Reading Session worden vier (al eerder ingezonden) 

grafische partituren van componisten verklankt 

onder leiding van synth wizards Patrick Detampel en 

Ashley Puente. 

The modular synthesizer, with its jumble of knobs and 

cables, reminds some people of a telephone exchange or 

a nuclear experiment. But for more and more musicians 

and composers it offers new musical opportunities. In this 

Reading Session a selection of four submitted graphical 

scores will be turned into sound by synth wizards Patrick 

Detampel and Ashley Puente. 

 vr 7 sep

 13:00 tot 17:00

 Kytopia 

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 i.s.m. Sonar Traffic

 English spoken

READING SESSION - KUGONI 
TRIO O.L.V. WIM HENDERICKX  
 
In deze Reading Session krijgen jonge componisten 

de mogelijkheid om vooraf ingezonden korte 

schetsen uit te werken met de drie muzikanten 

van het Kugoni Trio en de Vlaamse componist 

Wim Henderickx. Na de Session worden een paar 

componisten geselecteerd om de compositie uit te 

werken voor een uitvoering tijdens de Gaudeamus 

Muziekweek 2019. Je bent welkom om dit 

werkproces van heel dichtbij te aanschouwen.

For this Reading Session young composers are given the 

chance to submit in advance short sketches which they 

can then develop ‘live’ with the help of the Kugoni Trio and 

the Flemish composer Wim Henderickx. After the Session 

a few composers are selected to work out the composition 

for a performance during the Gaudeamus Muziekweek 

2019. You are welcome to observe this work process at 

very close quarters.

 vr 7 sep

 14:00 tot 17:30

 Muziekhuis Utrecht 

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken
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PRESENTATIE IRCAM 
WORKSHOP: SPATIALISATION 
 
Tijdens deze presentatie zullen de zes jonge 

componisten die deelnamen aan de IRCAM Research 

Workshop over ‘spatialisation’ in elektronische 

muziek hun resultaten ten gehore brengen. Lees 

meer over de workshop op p.50 

 

During this presentation the six young composers who 

took part in the IRCAM Research Workshop about 

‘spatialisation’ in electronic music will perform  the results 

of their labours. Read more about the workshop on p.50

 vr 7 sep

 15:00 tot 16:00

 HKU IBB: Black Box

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 i.s.m. Ulysses Network, Creative Europe

 English spoken

CURSUS NIEUWE MUZIEK 

 

Musicoloog Thea Derks neemt je tijdens deze cursus 

mee langs de hedendaagse muziek van de afgelopen 

twintig jaar. Lees meer over deze cursus op p.25.

In this course, musicologist Thea Derks gives you an over-

view of the contemporary music of the last twenty years.  

Read more about this course on p.25.

 vr 7 sep

 14:30 tot 16:30

 Club Nine - TivoliVredenburg

€ 15,- / 10,-

 Nederlands gesproken /Dutch spoken

PANELDISCUSSIE:  
THE NEW GENERATION 
 
Thanasis Deligiannis, Jerzy Bielski, Luke Deane en 

Genevieve Murphy staan aan het begin van hun 

carrière, begonnen afgelopen jaar alle vier aan een 

twee-jarige residency bij een gerenommeerde partij 

(resp. Gaudeamus, Grachtenfestival en NBprojects 

én genoten allen een compositieopleiding maar 

ontwikkelen zich nu meer en meer richting het 

muziektheater. In dit ronde tafelgesprek bespreekt 

deze nieuwe generatie makers hun voortgang, delen 

‘best practices’ en blikken vooruit naar de toekomst. 

Thanasis Deligiannis, Jerzy Bielski, Luke Deane and 

Genevieve Murphy are at the beginning of their career, all 

four started a two-year residency at a renowned company 

(Gaudeamus, Grachtenfestival and NBprojects) ánd all 

are schooled as composers but now move more and more 

towards music theatre. In this talk this new generation of 

makers discuss their progress, share best practices and 

look ahead to the future.

 vr 7 sept

 15:00 tot 16:30

 Theater Kikker

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken

MEET THE ARTISTS |  
MARTE BONESCHANSKER & 
AURÉLIE LIERMAN 
 
Marte Boneschansker en Aurélie Lierman staan met 

een performatieve installatie op de expositie Senses 

Working Overtime (zie p.32)

In deze Meet the Artists stellen we beide makers 

vragen over hun artistieke ontwikkelingen. Hoe 

integreer je (inter)disciplinaire technieken in je 

artistieke output die je niet zelf beheerst? Welke rol 

geef je anderen, die deze technieken wel beheersen, 

in je artistieke uitgangspunten? Ben je een 

autonoom maker of is het werk een co-creatie?

The exhibition Senses Working Overtime (see p.32) 

includes a performative installation created by Marte 

Boneschansker and Aurélie Lierman. In this Meet the 

Artists we question both of them about their artistic 

development. How do you integrate into your artistic 

output disciplinary and interdisciplinary techniques you 

yourself have not mastered? What role do you assign to 

others, who do have a command of these techniques, 

within your artistic principles? Are you an autonomous 

artist or is the work a joint creation?

 vr 7 sep

 17:15 tot 18:00

 Het Huis Utrecht 

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken

 i.s.m. Het Huis Utrecht 
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The Collectors - Simons | Napolov zie p.48
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LECTURE: THE LISTENER AS 
CODEBREAKER - MORITZ 
EGGERT 
 
De Duitse componist en pianist Moritz Eggert geeft 

een lezing over The listener as codebreaker. Hij gaat in 

op compositietactieken die componisten kunnen 

gebruiken om hun stukken begrijpelijk te maken 

voor de ongetrainde luisteraar. Naderhand gaat 

Eggert graag in discussie met het publiek.

German composer and pianist Moritz Eggert is giving a 

lecture on The listener as codebreaker. He examines 

tactics that composers can use to make their works 

understandable for the untrained listener. Afterwards, 

Eggert will be glad to discuss the subject with the audience.

 za 8 sep

 11:00 tot 12:00

 Rabo Open Stage - TivoliVredenburg 

€ gratis

 English spoken

READING SESSION -  
TRASH PANDA COLLECTIVE 
O.L.V. IGOR C SILVA 
 
Igor C Silva, componist en oprichter van Trash Panda 

Collective, en de leden van het Collective begeleiden 

in deze Reading Session jonge componisten bij het 

uitwerken van vooraf ingezonden korte schetsen. 

Geslaagde resultaten keren hoogstwaarschijnlijk 

terug tijdens de Gaudeamus Muziekweek 2019. 

Publiek is welkom te komen kijken bij de Reading 

Session.

In this Reading Session, Igor C Silva, composer and 

founder of the Trash Panda Collective, together with the 

Collective’s members, will help young composers develop 

short sketches they have submitted in advance. It is highly 

likely that successful results of the Session will return 

during the 2019 Gaudeamus Muziekweek. The general 

public is welcome to attend the Reading Session.

 za 8 sep

 14:00 tot 17:30

 Muziekhuis Utrecht 

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl 

 English spoken

8 SEPTEMBER

PANELDISCUSSIE: THE 
ROLE OF THE AUDIENCE IN 
CONTEMPORARY MUSIC 
 
Tijdens deze paneldiscussie, georganiseerd door 

Gaudeamus en het Europese Ulysses Network, 

gaan verschillende experts uit Europese landen 

in op vragen als: wat is de rol van het publiek 

tijdens concerten? Wat betekent dat voor het 

compositieproces? Waar liggen kansen? Wat zijn de 

uitdagingen? En, wat denkt het publiek? Naderhand, 

tijdens de borrel, krijgt het publiek nog alle ruimte 

om de discussie voort te zetten.

During this panel discussion, organized by Gaudeamus 

and the European Ulysses Network, various experts from 

European countries will discuss issues such as: what is 

the role of the audience during concerts?  What does 

that signify for the process of composition? Where can 

opportunities be found? What are the challenges? And – 

what does the audience think? Afterwards, over drinks, the 

audience will have every chance to continue the discussion.

 za 8 sep

 14:30 tot 16:30

 De Punt - TivoliVredenburg 

€ gratis, tickets via gaudeamus.nl

 English spoken

 i.s.m. Ulysses Network, Creative Europe
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experts: 

Mayke Nas, Moritz Eggert, Daniel Cross,

Tim Rutherford-Johnson, Thierry Pécou

moderator:

Anthony Heidweiller
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van Noord, Mayke Nas, Monique Copper, Nelly Koetsier, 

Romain Bischoff, Ton Braas, Willem Kuijt, Els van Gerwen, 

Frank Kouwenhoven, Gerard Broers, Guy van Hulst, 

Hans Neuburger, Katrijn Kuypers, Marian Peterse, Wout de 

Boer, Bert Dijkstra, Agnes van der Horst, C.J.W. Ferrari, Floris 

Solleveld, Hans Timmermans, Jan Pieter Kunst, Joyce Kessels, 

Makoto Shinohara

colofon organisatie

follow us

@gaudeamusnl

 

 

met dank aan

fondsen & instellingen

partners & sponsors

internationale partners
media

subsidiënten *This project has been 
funded with the 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 
therin.  

Alle vrijwilligers 

van Gaudeamus 

Muziekweek 2018!

*
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talentontwikkeling
Gaudeamus presenteert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek 
van jonge muziekpioniers. De concerten en activiteiten van Gaudeamus 
zijn toonaangevend binnen de hedendaagse muziek. Gaudeamus 
scout muziekpioniers wereldwijd en brengt de muziek van morgen bij 
nieuwsgierige muziekliefhebbers.

TALENTONTWIKKELING

Gaudeamus maakt ruimte vrij voor talent. In 2015 is 

begonnen met een talentontwikkelingsprogramma 

in de vorm van residenties.

RESIDENTIES

musician-in-residence – Cellist Maya Fridman krijgt 

de kans uiteenlopende samenwerkingen aan te gaan 

en nieuwe muziek te schrijven.

artist-in-residence– Componist en muziektheater-

maker Thanasis Deligiannis gaat gedurende zijn resi-

dentie op zoek naar nieuwe muziektheatrale vormen 

voor zijn voorstelling in het voorjaar van 2019.

artist-in-residence – Jonge maker Jerzy Bielski krijgt 

een ontwikkelplek voor zijn expressieve muziekthe-

atrale werken.

Met steun van het Fonds Podiumkunsten verstrekt 

Gaudeamus diverse muziekpioniers een opdracht 

tot het schrijven van nieuw werk. Voor een overzicht 

van alle opdrachten in 2017 en 2018 bezoek onze 

website.

Maya Fridman

Jerzy BielskiGAUDEAMUS.NL/TALENTONTWIKKELING   

Gaudeamus presents, stimulates and supports the newest works of young music 
pioneers. With its concerts and activities it plays a leading role in the contemporary 
music scene. Gaudeamus scouts for music pioneers worldwide and delivers the 
music of tomorrow to inquisitive music lovers. 

TALENT PROGRAMME

Gaudeamus makes room for talent. In 2015 it initiated a 

talent development programme in the form of residencies.

 

RESIDENCIES

Musician-in-residence – Cellist Maya Fridman embarks 

on diverse collaborations and will compose and arrange 

her own works.
 

artist-in-residence – Composer and music theatre maker 

Thanasis Deligiannis researches new genres of music 

theatre, culminating in a new production in 2019.

 

artist in residence – Young artist Jerzy Bielski is granted 

space in which to develop his expressive music theatre 

works. 

Thanks to the support of the Performing Arts Fund, 

Gaudeamus commissions many young music pioneers to 

write a new work. For an overview of 2017 and 2018 please 

visit our website.
 

Thanasis Deligiannis

talent programme

GAUDEAMUS.NL/EN/TALENT-DEVELOPMENT
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steun ons
STEUN ONS

Mede dankzij de steun van particulieren kunnen 

we ons kunnen blijven inzetten voor de nieuwste 

generatie muziekpioniers. Wil je aan de wieg te 

staan van de succesvolle internationale carrière van 

muziekpioniers in de dop? Vanaf € 45 per jaar ben je 

Vriend van Gaudeamus. Als dank ontvang je jaarlijks 

een uitnodiging voor de opening van het festival en 

blijf je op de hoogte van bijzonder nieuws en speciale 

acties.

AMBASSADEUR

Vanaf € 500 ben je Ambassadeur en ondersteun 

je jaarlijks direct de genomineerde componisten 

voor de Gaudeamus Award. Naast de bestaande 

Vriendenvoordelen ontvangen ambassadeurs 

jaarlijks een uitgenodiging voor een een meet & 

greet met de genomineerden en uitreiking van de 

Gaudeamus Award.

Liever incidenteel en/of met een ander bedrag 

Gaudeamus ondersteunen? Wij zijn blij met iedere 

gift! Elke donatie, hoe groot of klein ook,  gaat 

direct naar het talentontwikkelingsprogramma van 

Gaudeamus. 

 

Gaudeamus Muziekweek is aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor particu-

lieren, maar ook voor bedrijven betekent dit een 

extra belastingvoordeel vanwege een extra giften-

aftrek. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen 

schenkbelasting of erfbelasting over ontvangen 

giften en erfenissen.

Voor meer informatie of advies over donaties, een 

meerjarige schenking of sponsormogelijkheden, 

neem contact op met:

Marisa Tempel

marisa@gaudeamus.nl 

+31(0)6 420 453 87

 GAUDEAMUS.NL/VRIEND-WORDEN

SUPPORT US

Thanks to the support of private individuals we can 

continue to do our best on behalf of the newest generation 

of music pioneers. Would you like to be in at the start 

of the successful international careers of budding music 

pioneers? From € 45 a year you can become a Friend of 

Gaudeamus. As a Friend you receive an invitation to the 

opening of the Festival, and will stay informed about the 

latest news and special offers. 

AMBASSADOR

If you donate €500 or more you become an Ambassador 

for Gaudeamus Muziekweek. This means that each year 

you are supporting the composers nominated for the 

Gaudeamus Award directly. As a token of thanks, and in 

addition to the Friends’ privileges, you are invited for a 

meet & greet session with the nominees and the presenta-

tion of the Gaudeamus Award.

 

Would you rather donate incidentally or give a different 

amount to Gaudeamus? We welcome every gift! Each 

donation, however large or small, goes directly towards 

the young talent programme of Gaudeamus.

 

Gaudeamus Muziekweek is designated an Algemeen Nut 

Beogende Instelling (Public Benefit Organization). For 

both individuals and companies this means an extra tax 

advantage in the form of an extra deduction for donations. 

In addition, cultural ANBIs pay no gift or inheritance tax 

on gifts or inheritances received.
 

For more advice on donations, a multi-year gift or

sponsorship, contact:

Marisa Tempel

marisa@gaudeamus.nl 

+31(0)6 420 453 87

GAUDEAMUS.NL/EN/FRIEND

support us



PASSE-PARTOUTS
Attending multiple concerts during Gaudeamus 

Muziekweek makes economic sense.  
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tickets & infotickets & info
ONLINE TICKETS
– Het snelst en voordeligst bestel je tickets online

  via gaudeamus.nl.

– Online bestellen kan tot een uur voor aanvang. 

– Géén transactiekosten

CENTRALE KASSA & INFO BALIE
Tijdens het festival kunnen tickets ook worden 

gekocht bij de centrale kassa van Gaudeamus in 

TivoliVredenburg. Hier kun je tevens terecht voor 

informatie over concerten en andere activiteiten. 

Vanaf do 6 september dagelijks geopend van 12:00 

uur tot aanvang laatste concert. 

LOCATIEKASSA
Op alle overige festivallocaties is vanaf een half uur 

voor aanvang een kassa geopend. 

PIN ONLY
Bij de kassa’s van Gaudeamus Muziekweek kan 

alleen met kaart worden betaald. Cash wordt niet 

geaccepteerd.

KORTING 
≤35 / student / U-pas ? 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/studentkaart/U-pas 

kunnen tonen bij de toegangscontrole.

ONLINE TICKETS
– The fastest and cheapest way to order tickets is online 

via gaudeamus.nl.

– Online ordering is possible up until one hour prior to

ˆˆthe event.

– No transaction charges

BOX OFFICE & INFO DESK
During the Festival tickets can be bought at the 

Gaudeamus Box Office in the Festival Hub in 

TivoliVredenburg, where you can also receive information 

about concerts and other activities. Open daily from

6 September, from 12.00 until the start of the last concert 

of the day (at the latest.)

BOX OFFICES ON LOCATION 
A half-hour before curtain up, remaining tickets will go on 

sale at the Festival box offices at the performance venues.

PIN ONLY
At Gaudeamus Muziekweek box offices payment is by card 

(bank or credit) only. No cash accepted.

DISCOUNT 
Aged 35 or younger? Student? U-pas holder? Then you 

can attend Gaudeamus Muziekweek for as little as €10. 

A passe-partout for the entire Festival costs a mere €50! 

You will always need to be able to show proof of identity/

studentcard/u-pas when your ticket is checked. 

CONTACT
Zit de gezochte informatie hier niet tussen? Of 

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 en  

passe-partouts? gaudeamus.nl/tickets

CONTACT
Not found the information you were looking for?  

Or 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 and  

passe-partouts? gaudeamus.nl/en/tickets

All Access Passe-partout € 120

Toegang tot alle concerten. 

Beperkt aantal beschikbaar: op = op!

All Access Passe-partout € 120

Admission to all concerts.

Limited number available: don’t delay, order today!

zondag Passe-partout € 35

Toegang tot alle concerten op

zondag 9 september.

Sunday Passe-partout € 35

Admission to all concerts on sunday 9 september.

≤35 jaar / Student Passe-partout / U-pas € 50 

Toegang tot alle concerten. 

Beperkt aantal beschikbaar: op = op!

≤35 jaar / Student Passe-partout / U-pas € 50 

Admission to all concerts

Limited number available: don’t delay, order today!

Passe-partouts zijn exclusief verkrijgbaar via 

gaudeamus.nl.  

Passe-partouts are available exclusively via gaudeamus.nl.

PASSE-PARTOUTS
Meerdere concerten bezoeken tijdens  

Gaudeamus Muziekweek kan extra voordelig 

met een Passe-partout. 





geef een toegift
De Verenigde Podiumkunstenfestivals,  

het samenwerkingsverband van meer dan 

veertig landelijke festivals, is dit jaar gestart 

met het project Geef een Toegift. In het hele  

land wordt publiek gevraagd bij te dragen aan de  

kosten van een toegangskaartje voor iemand die  

zelf niet de financiële middelen heeft om een ticket 

voor een voorstelling te kopen. Gaudeamus doet 

mee aan deze actie. Bij iedere online aankoop  

vragen wij je een extra ticket te kopen. Hiermee 

zetten we samen in op inclusiviteit en diversiteit  

en onderstrepen we de verbindende kracht van 

kunst en cultuur in onze samenleving. 

WAT KUN JE DOEN
Bij iedere online bestelling van tickets kun je een 

extra ticket kopen a €12,50 voor het programma 

Gaudeamus Saturday Night. 

WAT DOET GAUDEAMUS
Samen met de Armoedecoalitie Utrecht zorgt 

Gaudeamus ervoor dat de tickets terechtkomen  

bij mensen die graag het concert willen bezoeken, 

maar het zelf niet kunnen betalen. Jouw bijdrage 

wordt gegarandeerd goed besteed. 

GIVE AN ENCORE
This year the Verenigde Podiumkunstenfestivals (associa-

tion of more than forty national performing arts festivals) 

has started the ‘Give an Encore’ project. Throughout the 

country the public is being asked to contribute towards 

the cost of a ticket for someone who simply cannot afford 

to buy one. Gaudeamus supports this project. For every 

ticket you buy online we are asking you to buy an extra 

one. (How the system works is explained below, under 

‘What Gaudeamus does ’.) In this way we are collectively 

promoting inclusivity and diversity and are underlining the 

power of art and culture to create solidarity in our society.

WHAT YOU CAN DO
For every ticket you order you can buy an extra one for 

€12,50 for the Gaudeamus Saturday Night programme.

WHAT GAUDEAMUS DOES
Together with the Armoedecoalitie Utrecht (Utrecht 

Poverty Coalition), Gaudeamus ensures that the tickets 

are received by people who would love to attend a concert 

but do not have the money to do so. We guarantee that 

your contribution will be used wisely.
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NicolaÏkerk

Nicolaaskerkhof 8

Het Huis Utrecht

Boorstraat 107

Park Lepelenburg

Molen de Ster

Molenpark 3

 

TivoliVredenburg 

(Festival Hub)

Vredenburgkade 11

Theater Kikker

Ganzenmarkt 14

Geertekerk

Geertekerkhof 23

Kytopia

Oudegracht 245

Domtoren

Domplein 21

luisterlocatie Buurkerkhof

Stadsschouwburg Utrecht

Lucasbolwerk 24

Centraal Museum

Agnietenstraat 1

MerkAz

Magdalenastraat 1A

Lutherse kerk

Hamburgstraat 9

HKU IBB Black Box

Ina Boudier-Bakkerlaan 50

Met openbaar vervoer

Buslijn 12 richting Uithof

Halte Rubenslaan.  

Muziekhuis Utrecht 

Loevenhoutsedijk 301

Met openbaar vervoer

Buslijn 6 richting  

Overvecht Noord.  

Halte Loevenhoutsedijk. 

luisterlocatie Buurkerkhof
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Vanaf donderdag 6 t/m zondag 9 september  

is TivoliVredenburg the place to be. Onze  

festivalbalie, voor info en tickets, is hier elke  

dag geopend vanaf 12:00 uur tot (uiterlijk) 

aanvang van het laatste avondconcert.  

Lunch, dineer of praat na in Het Gegeven Paard. 

Tijdens Gaudeamus Muziekweek is de Festival 

Hub de plek om elkaar te ontmoeten rondom  

de concerten. 

From Thursday 6 to Sunday 9 September 

TivoliVredenburg is the place to be! Our Festival  

desk, for info and tickets, is open every day from  

12.00 until the start of the last concert of the day  

(at the latest). Have lunch or dinner or a post- 

concert chat in Het Gegeven Paard. During  

Gaudeamus Muziekweek the Festival Hub is the  

place to meet up in between concerts.

Festival Hub
TivoliVredenburg  


