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verrassen?
Een liefhebber met
honger naar onbekende
vormen van muziek?
Een doorgewinterde
concertganger, altijd
op zoek naar nieuwe
ontdekkingen?
Nieuwsgierig naar de
veelzijdigheid van klank
in combi met dans,
fashion en design?
Gaudeamus Muziekweek
presenteert de nieuwste
muziek van en door
jonge muziekpioniers
voor jou.

Wij zijn bijzonder trots op ons diverse programma
van dit jaar. Naast vele fantastische composities van
jonge componisten, uitgevoerd door topensembles en
musici uit Nederland, Australië, België en Duitsland,
is er meer ruimte voor multidisciplinaire performances
van jonge makers waarin hedendaagse muziek, dans,
theater, mode en technologische innovaties spannende
verbanden aangaan. Niet eerder deden we dit met
zoveel Utrechtse partners en frisse initiatieven in de
stad, zoals Club 40, De Nijverheid en BUI.
In dit programmaoverzicht vind je een selectie van
ons diverse programma. We verwijzen dus
graag door naar onze website voor het gehele
programma, gedetailleerde informatie van de
concerten en performances, achtergrondartikelen
over de genomineerde componisten en het gehele
contextprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat
jouw nieuwsgierigheid wordt beloond.
– Henk Heuvelmans, directeur en Martijn Buser, programmeur
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ONVOORSPELBARE
INNOVATIES

En als ze al comfortabel zijn met het woord

From game mechanics to multichannel self-regulating

‘componist’, dan wijzen ze in ieder geval alle vijf

systems and improvised performances with dancers:

enig hiërarchisch of ander onderscheid af tussen

if there’s one thing that unites the five nominees for

componist en uitvoerder. Zoals de Britse jonge

the Gaudeamus Award 2019, it’s that they all push the

muziekpionier Nicholas Morrish (1989) het

boundaries of what it may mean to be a composer in

verwoordt: “We leven niet in een vacuüm. Het is

2019.

gevaarlijk om te denken dat het genoeg is om in je
ivoren toren te blijven zitten en gewoon te schrijven.

And if they are still comfortable with calling themselves a

We moeten midden in de wereld staan en dagelijks

composer, each of them squarely rejects any hierarchical

met mensen en geluiden werken.”

or other division between composer and performer. As the
British young music pioneer Nicholas Morrish (1989) puts

“Ik hou van oude
apparaten omdat ze
onvoorspelbare dingen
doen.”
Morrish werkt met in onbruik geraakte media zoals

Van videogametechnieken tot zelfregulerende

fonografen in een poging om media te herontdekken. Niet alleen als dragers van geluid of beeld

multikanaalsystemen en geïmproviseerde

maar als resonerende entiteiten met hun eigen

performances met dansers: als er iets is dat

media hebben nog steeds zoveel potentie. Mijn

it: “We don’t exist in a vacuum. It’s a dangerous thing to
think it’s fine to sit in your ivory tower and just write.
We need to be out there, actively working with people
and sound everyday.”

“What I love about
those old machines
is that they do
unpredictable things.”

kwaliteiten en hun eigen leven. “Oude analoge
Morrish works with obsolete media like gramophones

ervaring met digitale media is vaak dat ieder micro-

in an attempt to rediscover media. Not just as carriers

de vijf genomineerden voor de Gaudeamus Award

detail strakgestreken is. Terwijl de reden dat ik zo

of content, but as resonating bodies that have a life and

2019 verbindt, is het dat ze allemaal de grenzen

van die oude machines houdt is dat ze onvoorspel-

quality of their own. “Obsolete analogue media still have

bare dingen doen.”

so much sonic potential. My experience of digital media

oprekken van wat het kan betekenen om een

is often that microdetail is flattened out. Whereas what

componist te zijn in 2019.
festivalprogramma met werk van Nicholas Morrish:
DO 5 SEP – 22.00 TIVOLIVREDENBURG – HERTZ

The music that keeps us awake at night –
Insomnio
VR 6 SEP – 17.00 THEATER KIKKER

Newborns – Catchpenny Ensemble
VR 6 SEP – 19.00 TIVOLIVREDENBURG – HERTZ
NICHOLAS MORRISH

Birds & Boogie - Ensemble Offspring

5

6

MUZIEKPIONIERS 2019

MUZIEKPIONIERS 2019

Nog zo’n machine die Morrish recent aan het

I love about these machines is that they do unpredictable

verkennen is, is de no-input mixer, een mengpa-

things.”

neel dat als instrument op zich gebruikt wordt in
veelal noisemuziek en experimentele elektronische

Another such machine Morrish has recently been exploring is

muziek, vanwege de onvoorspelbaarheid ervan en

a no-input mixer, a tool used in noise music and experimental

de mogelijkheden om ruwe feedback te creëren.

electronic music because of its possibilities for creating harsh

Muziekpionier Kelley Sheehan (1989) uit Chicago

feedback. Chicago-based music pioneer Kelley Sheehan

gebruikt hetzelfde instrument als kloppend hart van

(1989) uses the same tool at the heart of her piece Talk

haar stuk Talk Circus. Voor haar is de onvoorspelbaar-

Circus. Its unpredictability is exactly why she likes to use

heid van het instrument de voornaamste aantrek-

it, because it opens up space for the performers to improvise

kingskracht, omdat het mogelijkheden creëert voor

and collaborate.

de musici om te improviseren en een eigen draai aan
het stuk te geven.
“Toen we repeteerden voor dat stuk, zei ik altijd
dingen als: het idee is dat ik hier zoek naar een
klikgeluid, of een bromgeluid. En dan kwam het
eindresultaat hopelijk in de buurt van wat ik in mijn
hoofd had. Zodra ik klaar ben met het schrijven van
een stuk, ben ik er niet meer de autoriteit over. De
uitvoerenden zullen het werk vanaf dan vijf keer
beter leren kennen dan ik het ooit zal kennen.” Naast

KELLEY SHEEHAN - FOUR SHARP CORNERS

“The second I’m done writing,
I’m no longer the authority
on a piece. The performer
will know the work five
times better than I will
ever know it at that point.”

haar werk als componist, treedt ze regelmatig op,
solo of in duos, improviserend met zelfgebouwde

Stefan Maier (1990) uit Vancouver verdeelt zijn tijd
op een vergelijkbare manier tussen componeren
en solo optredens met geïmproviseerde elektronische muziek. Ook maakt hij geluidsinstallaties. In
ieder van deze idiomen is hij op zoek naar eenzelfde
muzikale intensiteit: “Ik wil altijd het gevoel hebben
dat alles op ieder moment kan veranderen.” Zoals in
zijn stuk Bellows, waarin hij de ruimtelijke klank
mogelijkheden van een kerk verkent met gebruik

“When we rehearsed that piece, I was always saying things

van feedback.

elektronische instrumenten. “Ik hou gewoon

like: the general idea here is that I want a clicking sound, or

ontzettend van gruizige elektronische geluiden. En

a droning sound. And then the end result would hopefully be

Dat brengt hem soms wel in conflict met uitvoe-

dat is altijd zo geweest. Ook als je heel lange tijd naar

somewhere close to what I had in mind. The second I’m done

renden, omdat de zoektocht naar die balans “niet

die geluiden luistert kun je er telkens weer nieuwe

writing, I’m no longer the authority on a piece. The performer

iets is dat we geleerd krijgen in conservatoria.”

aspecten in ontdekken.”

will know the work five times better than I will ever know

Hij is nog steeds op zoek naar zijn plek tussen de

festivalprogramma met werk van Kelley Sheehan:

“Het is altijd zoeken naar
een balans, om de weerbarstigheid van het geluid
op het punt te krijgen dat
het interessant is zonder
dat het stuk uit elkaar valt.”

festivalprogramma met werk van Stefan Maier:

DO 5 SEP – 20.30 TIVOLIVREDENBURG – CLOUD NINE

DO 5 SEP – 19.15 NICOLAIKERK

Laughter Studies – Nadar Ensemble

Centraal Laat: Bellows – Stefan Maier &
Ragnhild May

DO 5 SEP – 22.00 TIVOLIVREDENBURG – HERTZ

The music that keeps us awake at night –
Insomnio

ZA 7 SEP – 19.30 TIVOLIVREDENBURG – CLOUD NINE

Vicky Chow @ Gaudeamus Saturday Night

VR 6 SEP – 22.00 FILMCAFÉ

ZO 8 SEP – 12.30 TIVOLIVREDENBURG – HERTZ

Synthese

Sunday Morning Drones – New European
Ensemble
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verschillende werelden waarin hij zich begeeft, in

Siu’s Foxconn Frequency no. 3 (for three visibly

de hoop “nieuwe perspectieven te bieden op oude

Chinese performers) is a performance piece in which

problemen, vanuit nieuwe manieren om tegen

the performers have to complete virtually impossible

geluidsproductie aan te kijken en over de daad van

tasks. The piece is a sharp commentary on both piano

luisteren na te denken.”

pedagogy and the inhumane working conditions in the

Het werk van de Canadese componist en

all of our modern day technology are made by anonymous,

nieuwemediakunstenaar Remy Siu (1990) staat

mostly Chinese workers. This explains the instruction for

factories of Foxconn. Here the raw materials for almost

misschien nog wel het verst af van het traditionele

the ethnicity of the performers. It also pokes at the lack of

idee van wat een componist doet. Hij maakt collabo-

ethnic diversity to be found in contemporary music:

ratieve multidisciplinaire projecten waarin, in plaats
van bladmuziek, musici reageren op voortdurend

REMY SIU - FOXCONN FREQUENCY (NO.3)

veranderende game-instructies. “Zoals veel componisten tegenwoordig worstelde ik met partituren. Ik
it at that point.” Next to her work as a composer, she

That does bring him into conflict with performers some-

vond het niks dat het papier was en ik vond het niks

frequently performs solo or in duos, improvising with self-

times, because looking for that balance “is not something

dat ze niet kunnen veranderen op basis van input.”

built electronic instruments. “I just love gritty electronic

that we’re taught in conservatories.” Still looking for his

noises. And I always have. You can listen to them for a

place between the different worlds that he works in, he

Siu’s Foxconn Frequencey no. 3 (for three visibly Chinese

long time and still not hear everything that’s inside them.”

hopes to “offer different perspectives on old problems,

performers) is een muziektheaterperformance

“I think that if you truly
want diversity, you can’t
just ask other kinds of
people to come partake
in the same process that
has been done for centuries.
Why would they want
to do that?”

facilitated by different ways of conceiving sound produc-

waarin de uitvoerenden schier onmogelijke

tion and listening.”

opdrachten moeten uitvoeren. Het stuk is een

improvised electronics. He also makes sound installations.

Perhaps the furthest from the traditional idea of what

onmenselijke werkomstandigheden in de fabrieken

In each domain, he aims for a similar sonic intensity:

a composer does is the work of Canadian composer and

van Foxconn. Daarin worden de grondstoffen voor

“What I always want is this feeling that anything can

new media artist Remy Siu (1990). He makes collabora-

vrijwel al onze moderne technologieën gemaakt

change at any given moment.” As in his piece Bellows,

tive multidisciplinary projects in which, in lieu of scores,

door anonieme, veelal Chinese fabrieksarbeiders.

where he explores the spatial sonic qualities of a church

performers take their cues from continually changing

Dit verklaart de instructie voor de etniciteit van de

pioneer Scott Rubin (1989), the visual elements and the

through feedback. “It’s always looking for a balance, in

game instructions. “As a lot of composers do in this day

uitvoerenden. Tegelijkertijd verwijst het naar het

music are equally important. All of Rubin’s recent works

getting the unruliness of the sound just to the point where

and age, I struggled with the score. I wasn’t happy that

gebrek aan etnische diversiteit in hedendaagse

have involved dancers, often equipped with motion

it’s interesting without the piece falling apart.”

it was paper based and I didn’t like that it doesn’t change

klassieke muziek.

sensors influencing the live electronics that control the

Stefan Maier (1990) from Vancouver also divides his
time between composing and doing solo performances of

scherp commentaar op zowel pianomethodes als de

In both Siu’s work and the work of the American music

based on input.”

festivalprogramma met werk van Remy Siu:

festivalprogramma met werk van Scott Rubin:

DO 5 SEP – 20.30 TIVOLIVREDENBURG – CLOUD NINE

VR 6 SEP – 17.00 THEATER KIKKER

Laughter Studies – Nadar Ensemble

Newborns – Catchpenny Ensemble

VR 6 SEP – 20.30 STADSSCHOUWBURG UTRECHT

ZA 7 SEP – 12.30 THEATER KIKKER

Foxconn Frequency (no.3) – Hong Kong Exile

In tensions – Maya Fridman
ZA 7 SEP – 15.00 THEATER KIKKER

Interactive Scores – Ensemble MAZE

9

10

MUZIEKPIONIERS 2019

MUZIEKPIONIERS 2019

In zowel Siu’s werk als dat van de Amerikaanse

music. “I’m fascinated by bodies and how they commu-

muziekpionier Scott Rubin (1989) is de visuele kant

nicate.” As far as Rubin is concerned the word ‘composer’

net zo belangrijk als de muziek. In al Rubins recente

has almost lost its relevance, because of the division of

stukken doen dansers mee, vaak voorzien van

roles that it implies:

motion sensors die zijn gekoppeld aan elektronica
die live de muziek regelt. “Ik heb een fascinatie voor
lichamen en hoe ze communiceren.” Wat Rubin
betreft is het woord ‘componist’ vrijwel overbodig
geworden, vanwege het vooronderstelde onderscheid in rollen: “Ik kan op het podium staan, ik kan
bewegen, ik kan muziek maken voor anderen, ik
kan het voor mezelf maken. Ik kan muziek maken
die een danser beïnvloedt, maakt dat de danser dan
muzikant? Betekent ‘componist’ alleen maar dat jij
degene bent die de muziek opschrijft?”
Als Rubin al partituren maakt voor zijn stukken,
vertellen die maar een fractie van het verhaal. Vaak
zijn ze maar één pagina met codes die verwijzen
naar muzikale materialen en bewegingen die

“I can be on stage, I can
move, I can make music
for others, I can make it
for myself. I can make music
that a dancer controls,
so does that make the
dancer a musician? Does
composing mean you’re
just writing it down?”

zijn ontstaan in improvisatieworkshops. Als dat
betekent dat de meeste van zijn stukken in feite

Equally, if Rubin makes scores, they only tell a fraction

onspeelbaar zijn voor uitvoerenden die niet deel

of the story. They are often just one page with codes

uitmaakten van het ontwikkelproces, vindt hij dat

referring to the musical material and movement developed

geen probleem: “Als ik met nieuwe mensen werk,

in improvisation workshops. If that means that most of

maken we samen een nieuw stuk.”

his pieces are essentially impossible to play for performers
that weren’t part of the developing process, it’s not a
concern for him: “If I work with new people, we’ll make a
new piece together.”

SCOTT RUBIN - INNER SENSE

Gaudeamus Award
Ieder jaar reikt Gaudeamus aan het einde van het

At the end of each year’s festival, Gaudeamus presents

festival de Gaudeamus Award uit aan één van de

the Gaudeamus Award to one of the nominated young

genomineerde muziekpioniers. De genomineerden

music pioneers. The nominees have been selected by an

zijn geselecteerd door een internationale vakjury. De

international professional jury. The Gaudeamus Award

Gaudeamus Award is een aanmoedigingsprijs voor

is an incentive prize for talented young composers, and

jong compositietalent en bestaat uit de opdracht

consists of a commission to write a new piece.

voor het schrijven van een nieuw werk.

Voor de complete interviews met de muziekpioniers van 2019
en video's en audio van hun werk, ga naar gaudeamus.nl
For the complete interviews with the young music pioneers of 2019 and
to see and hear recordings of their work, go to gaudeamus.nl
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Bezoek gaudeamus.nl voor het gehele festivalprogramma
toegelicht met tekst audio, video en beeld.
Visit gaudeamus.nl for the entire festival programme illustrated
with text, audio, video and images.
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Dans, video, games, theater,... in de wereld van jonge muziek-

Dance, video, games, theatre… the world of young music pioneers

pioniers staat muziek al lang niet meer op zichzelf. Gretig

has long featured more elements than music alone. Composers

werken componisten samen met acteurs, performancekun-

collaborate eagerly with actors, performance artists, dancers or

stenaars, dansers of bouwen hun eigen instrumenten. Het

build their own instruments, which is why this year’s Gaudeamus

programma van Gaudeamus Muziekweek zit dit jaar dan ook

Muziekweek programme is yet again packed with multidisciplinary

weer vol multidisciplinaire crossovers.

crossovers.

W.A.L.L Aart Strootman
(openingsconcert)

Componist en gitarist Aart Strootman won in

Composer and guitarist Aart Strootman won the

2017 de Gaudeamus Award om zijn bijzondere en

Gaudeamus Award in 2017 for his unique and inspiring

inspirerende klankinventies. Met het winnen van

sound inventions. Winning the Award meant he

de Award kwam de opdracht om een gloednieuw

received a commission to write a brand-new work.

werk te schrijven. Tijdens dit openingsconcert van

During the opening concert of the Gaudeamus

de Gaudeamus Muziekweek 2019 gaat dit ambi-

Muziekweek 2019 this ambitious work, entitled

tieuze werk met de titel W.A.L.L in première. Een

W.A.L.L will be premiered. A visually overwhelming

visueel overweldigend stuk voor bijzondere, door

piece for unique instruments home-made by Strootman

Strootman zelf gebouwde instrumenten.

himself.

W.A.L.L is een reflectie op de terugkeer van ‘de muur’

W.A.L.L is a reflection on the return of ‘the wall’ in our

in deze politiek roerige tijden, waarin firewalls,

politically turbulent times, with firewalls, Wall Street

Wall Street en Amerikaanse douanemuren ons

and American border walls (unconsciously) confronting

(onbewust) continu confronteren met grenzen. Met

us with borders. With home-made microtonal tubular

zelfgebouwde microtonale buisklokken, gitaren en

bells, guitars and glass marimbas, Strootman builds a wall

glazen marimba’s trekt Strootman ongehoorde,

of outrageous, impenetrable sounds, supplemented by

ondoordringbare geluidsmuren op, ondersteund

abstract visual projections and a refined lighting plan.

door abstracte visuele projecties en een geraffineerd
lichtplan.

Aart Strootman – W.A.L.L (wereldpremière)
Clara Iannotta – nieuw werk (wereldpremière)

“Strootman creëert ongehoorde,
ondoordringbare geluidsmuren."

“Strootman creates outrageous,
impenetrable walls of sound."
In the second half of the evening, Oerknal plays a
brand-new piece by Clara Iannotta, jury member for

In de tweede helft van de avond speelt Oerknal een

the Gaudeamus Award 2019. This Italian composer is

TEMKO & SLAGWERK DEN HAAG

gloednieuw werk van Clara Iannotta, jurylid voor de

particularly interested in the physical side of music. Both

Aart Strootman - gitaar

Gaudeamus Award 2019. Deze Italiaanse componiste

before and in between concerts, the Catchpenny Ensemble

is sterk geïnteresseerd in de fysieke kant van muziek.

will perform new works with the musicians scattered on

Vooraf en tussen de concerten door speelt het

the escalators and elsewhere in the building. De Evening

Catchpenny Ensemble speciaal nieuw werk op de

starts with the preview of a new documentary about Aart

Wiek Hijmans - gitaar

roltrappen en door het gebouw verspreid. De avond

Strootman.

Pete Harden - gitaar

trapt af met een preview van een documentaire over

Fred Jacobsson - (bas)gitaar
Ramon Lormans - slagwerk
Enric Monfort, Ryoko Imai en Frank Wienk slagwerk

Oerknal o.l.v. Gregory Charette

Aart Strootman.

Catchpenny Ensemble

wo 4 sep
20.15 tot 22.45
TIVOLIVREDENBURG - PANDORA & HERTZ
€ 17,- / 13,★ 19.30 uur introductie nominees
Gaudeamus Award
dit concert is onderdeel van de Club Fluxus
serie in TivoliVredenburg
i.s.m. Slagwerk Den Haag, November Music,
Kunstloc Brabant

>> MEER MULTIDISCIPLINAIR
5 sep: Zamenhof Project: Breaking the Codes – Jerzy Bielski | Laughter Studies – Nadar Ensemble
6 sep: Foxconn Frequency (no.3) – Hong Kong Exile / Remy Siu | Newborns - Catchpenny Ensemble | No Patent
Pending #37 – iii
7 sep: In Tensions – Maya Fridman | Interactive Scores – Ensemble Maze | They Move Differently Here –
Ensemble Offspring / Genevieve Murphy
8 sep: Light Trace – Catchpenny Ensemble | DisOrders – Ensemble Modelo62
Ga naar gaudeamus.nl voor meer informatie.
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Gaudeamus Muziekweek presenteert velerlei ensembles.

Gaudeamus Muziekweek presents all kinds of ensembles.

Jonge en gevestigde musici die in flexibele, ongewone

Both young and established musicians who, by means of unusual

bezettingen en in nauw contact met jonge muziekpioniers de

line-ups and in close contact with young music pioneers, create

klanken van morgen creëren. Zoals onze Award Ensembles

the sounds of tomorrow. For example, our Award Ensembles

- dit jaar Nadar Ensemble en Catchpenny Ensemble - die de

– this year the Nadar Ensemble and Catchpenny Ensemble –

opdrachtwerken van de genomineerden voor de Gaudeamus

who will perform the commissioned works by the nominees for

Award 2019 spelen.

the Gaudeamus Award 2019.

ASKO | SCHÖNBERG &
Uitreiking Gaudeamus
Award 2019
(slotconcert)

Asko|Schönberg, al jarenlang vaste bespeler

The renowned Asko|Schönberg ensemble, regular

van de Gaudeamus Muziekweek, sluit dit jaar

guests of the Festival for many years, will round off

het festival af met een staalkaart van de nieuwste

Gaudeamus Muziekweek 2019 with a sampler of the

muziek in al zijn veelzijdigheid. Premières van

newest music in all its diversity. Their programme

Gaudeamus Award 2018-winnaar Sebastian Hilli

includes premieres by Gaudeamus Award 2018 winner

en van Gerhard Stäbler, jurylid voor de Gaudeamus

Sebastian Hilli and by Gerhard Stäbler, jury member for

Award 2019. Jong talent en toonaangevende compo-

the Gaudeamus Award 2019. Young talent and promi-

nisten met pure, ongehoorde klankexperimenten.

nent composers presenting pure, unprecedented sound

Hilli wordt geroemd om zijn uitgesproken persoonlijke esthetiek, een stijl waarin hij subtiele akoestische

Hilli has been praised for his distinctly personal brand

details weet te combineren met gewaagde structuren.

of aesthetics, a style in which he manages to combine

Met het winnen van de Gaudeamus Award in 2018

subtle acoustic details with audacious structures.

kreeg Hilli de kans, en het budget, om een nieuw werk

Winning the Award gave Hilli the chance, and the budget,

te schrijven, dat hier in première gaat. Van Gerhard

to write a new work. His work will be premiered during

Stäbler, één van de meest toonaangevende en veelzij-

this Muziekweek, as will a brand-new work by Gerhard

dige componisten van zijn generatie, klinkt eveneens

Stäbler, one of the most authoritative and multifaceted

gloednieuw werk.

composers of his generation.

“Jong talent en toonaangevende
componisten met pure, ongehoorde
klankexperimenten."

€

zo 8 sep
20.00 tot 21.30
TIVOLIVREDENBURG - HERTZ
26,- / 21,- / 17,i.s.m. TivoliVredenburg, Asko|Schönberg

experiments.

“Young talent and prominent
composers presenting pure,
unprecedented sound experiments."

De experimentele componist Hugo Morales Murguía

Experimental composer Hugo Morales Murguía wrote On

schreef On Floating Ground, waarin de musici zijn aange-

Floating Ground, in which the musicians are connected

sloten op een stroomgenerator. Door de stroomspan-

to a power generator. The current running through their

ning op hun instrumenten ontstaat er een heel nieuw

instruments produces an entirely new sound palette.

geluidspalet. Tenslotte klinkt met We Get Requests de

Finally, We Get Requests introduces us to Christiaan

fascinerende klankwereld van Christiaan Richter.

Richter’s fascinating sound world.

Het concert sluit af met de feestelijke uitreiking

The concert concludes with the festive presentation of

van de Gaudeamus Award 2019.

the Gaudeamus Award 2019.

Gerhard Stäbler - Vier Gravuren
(wereldpremière)
Sebastian Hilli - Bird (wereldpremière)

>> MEER ENSEMBLES IN CONCERT

Christiaan Richter - We Get Requests

5 sep: Club40 meets Gaudeamus – Barking Fish | The music that keeps us awake at night – Insomnio

Hugo Morales Murguía - On Floating Ground
Asko|Schönberg o.l.v. Bas Wiegers

6 sep: Lunchpauzeconcert – Internationale Ensemble Modern Academy (IEMA) | Birds & Boogie – Ensemble Offspring |
Nieuwe Bassolo's – James Oesi
7 sep: Nieuwe muziek op de Dom – Malgosia Fiebig
8 sep: Sunday Morning Drones – New European Ensemble | Album Presentatie – Merel Vercammen | Gaudeamus @
Molen de Ster – Stadhouders, Van Geel & Golovchenko en Koen Boeijinga | De Vlaamse School – Kugoni Trio
Ga naar gaudeamus.nl voor meer informatie.
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SOUND ART

SOUND ART

Muziekpioniers van nu beperken zich allang niet meer tot het

Today’s music pioneers no longer limit themselves to developing

ontwikkelen van alleen klank. Veel vaker is geluid onderdeel

sound alone. As often as not, sound is just one element of a total

van een totaalervaring, waar ook andere zintuigen mee

experience in which other senses are also involved. Gaudeamus

gemoeid zijn. De Sound Art Expo in Gaudeamus Muziekweek

Muziekweek’s Sound Art Exposition is situated at the interface

bevindt zich op het snijvlak van geluids-, tast-, reuk- en

between aural, tactile, olfactory and visual discoveries.

visuele ontdekkingen.

SENSES WORKING
OVERTIME

Senses Working Overtime is een muzikale expositie

Senses Working Overtime is a musical exhibition in

waarin luisteren alleen niet voldoende is. Alle

which listening is not sufficient in itself. All the senses

zintuigen worden op alle denkbare manieren

are activated in all conceivable ways. Get involved,

geactiveerd. Doe mee, raak aan, ruik, aanschouw.

touch, smell, behold. Enjoy a variety of installations and

Geniet van een keur aan installaties en perfor-

performances which will appeal to both body and mind.

mances die zowel lichaam als geest zullen

In every nook and cranny of Het Huis Utrecht, makers

aanspreken. In alle hoeken en gaten van Het Huis

will present work for which sound was indeed often the

Utrecht tonen makers werk waarin geluid vaak

point of departure, but then developed to reflect their

wel het vertrekpunt is geweest, maar waarin hun

fascination with new technologies and other disciplines,

fascinatie voor nieuwe technologieën en andere

artistic or otherwise.

(kunst)disciplines doorklinkt.

The programme includes new genres of audiovisual art

Het programma brengt onder andere nieuwe

in the form of the series entitled No Patent Pending

vormen van audiovisuele kunst met de perfor-

performed by iii, the name used by the artists’ collective

mancereeks No Patent Pending van het Haagse

Instrument Inventors Initiative from The Hague.

kunstenaarscollectief iii (Instrument Inventors

The role of wealth is the theme of land[e]scapes 4,

Initiative).

the fourth edition of a series of compelling works of art

De rol van rijkdom wordt belicht in land[e]scapes 4,
de vierde editie uit een serie meeslepende kunst-

created by Utrecht artist Jan Fedinger, who examines the
relationship between man and nature.

werken bedacht door de Utrechtse kunstenaar Jan

In collaboration with Marres, House for Contemporary

Fedinger, die de relatie onderzoekt van de mens met

Culture in Maastricht, composers Aart Strootman and

de natuur.

Genevieve Murphy will give a special workshop entitled

In samenwerking met Marres, huis voor heden-

Training the Senses.

daagse cultuur in Maastricht, wordt een speciale

In Oorspel composer Wilbert Bulsink, together with the

Training the Senses workshop opgezet met com

Utrecht-based Rosa Ensemble, will examine how the audi-

ponisten Aart Strootman en Genevieve Murphy.

ence can become active co-composers of his composition.

In Oorspel onderzoekt componist Wilbert Bulsink
samen met het Utrechtse Rosa Ensemble hoe
publiek actief medecomponist kan worden van
zijn compositie.

€

vr 6 sep |
12.00 tot 20.00 doorlopend
za 7 sep |
12.00 tot 18.00 doorlopend
HET HUIS UTRECHT
17,- / 12,- / 10,i.s.m. Het Huis Utrecht, Standplaats Utrecht, iii,
Marres, Rosa Ensemble, Liminale

Bekijk het gehele Senses Working Overtime programma op gaudeamus.nl
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GAUDEAMUS SATURDAY NIGHT

MINI FESTIVAL

GAUDEAMUS
SATURDAY NIGHT

Terwijl de zomer zijn afdaling inzet, speelt mini-

As summer begins to fade, the Gaudeamus Saturday

festival Gaudeamus Saturday Night in op het

Night mini-festival tunes into the seasonal mood

sentiment van de veranderende seizoenen met

change with a musical patchwork in which tradition

een muzikale lappendeken waarin traditie en

and innovation are interwoven. This jam-packed

vernieuwing samengeweven worden. Een bomvol

programme in and around TivoliVredenburg's concert

programma in en rond de verschillende zalen van

halls pays tribute to the newest experimental music in

TivoliVredenburg dat een ode brengt aan nieuwe

all its guises. From wrenching, edgy minimal music to

experimentele muziek in al zijn gedaantes. Van

the freshest of crossover electronics.

wringende, uitdagende minimal tot verse crossoverelektronica.

During the Gaudeamus Saturday Night, composers
become pop singers - as in the brand new project Bec

Tijdens de Gaudeamus Saturday Night worden

Plexus - and modern chanteuses like Luwten blossom into

componisten popzangers - zoals in het gloednieuwe

10-piece ensembles. Classic works like Louis Andriessen's

project Bec Plexus - en ontpoppen hedendaagse

1977 piece Hoketus, performed tonight by Ensemble

chanteuses zoals Luwten zich tot 10-koppige

Klang, rub shoulders with modern avant-garde percus-

ensembles. Klassieke stukken als Louis Andriessens

sionists like Eli Keszler.

Hoketus uit 1977, deze avond gespeeld door Ensemble
Klang, staan zij-aan-zij met moderne avant-garde
percussionisten als Eli Keszler.

Free jazz improvisers turn into ritualistic post-rockers in
Jasper Stadhouders’ PolyBand, while up-and-coming
pop enigmas like Maria Somerville tread a fine line

Freejazzimprovisators veranderen in rituele

between indie and experimentalism. The resumption of

postrockers in Jasper Stadhouders’ PolyBand en

our collaboration with internet radio station Stranded FM

aanstormende popenigmas als Maria Somerville

reveals the connections between contemporary ambient

bewandelen de dunne lijn tussen indie en experi-

and electronics. And all of this is still just the tip of the

ment. De terugkeer van onze samenwerking met

iceberg…

internetradiostation Stranded FM toont de knooppunten van hedendaagse ambient en elektronica.
En dit is nog maar het topje van de ijsberg..

€

za 7 sep
19.30 tot 02.00
TIVOLIVREDENBURG
29,- / 24,- / 19,i.s.m. TivoliVredenburg, Stranded FM, DOEK, 		
Ensemble Klang, Nadar Ensemble, iii,
Culture Unlimited, But What About
Bekijk het gehele Gaudeamus Saturday Night programma op gaudeamus.nl
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SPECIAL EVENTS

SPECIAL EVENTS

CENTRAAL LAAT X
GAUDEAMUS X
DURAN LANTINK

Het Centraal Museum en Gaudeamus slaan de

The Centraal Museum and Gaudeamus are joining

handen ineen voor Centraal Laat, hét

forces for Centraal Laat, the museum's new monthly

maandelijkse nieuwe avondconcept van het

evening concept. It will include an exclusive preview of

museum. Met onder meer een exclusieve preview

Alles is Rond (Everything is Round), an installation

van Alles is rond, een installatie van Madelon

by Madelon Hooykaas with music by Louis Andriessen

Hooykaas met muziek van Louis Andriessen en

and sound artist Malu Peeters, a 'music fashion film'

geluidskunstenaar Malu Peeters, een 'music

based on Stockhausen's Tierkreis and a performance

fashion film' gebaseerd op Stockhausens Tierkreis

by violinist Diamanda Dramm which originated during

en een performance van violiste Diamanda

Amsterdam Fashion Week. And crossovers with Dutch

Dramm die ontstond tijdens de Amsterdam

fashion designer Duran Lantink’s exhibition.

Fashion Week. Én crossovers met de tentoonstelling van de Nederlandse modeontwerper Duran
Lantink.

The programme will even spill over into the Nicolaïkerk
next to the museum, where Gaudeamus Award 2019
nominee Stefan Maier and Danish artist Ragnhild May will

Het programma spreidt zich zelfs uit naar de

create an overwhelming bath of sound, exploiting every

Nicolaïkerk naast het museum. Daar creëren

hidden nook and cranny of the church. The evening will

Gaudeamus Award 2019-genomineerde Stefan

culminate in adventurous synth explorations until late

Maier en de Deense kunstenares Ragnhild May een

into the night, in a special edition of ‘Modulation meets

overweldigend bad van geluid, gebruikmakend van

Gaudeamus’ in the Museum Café, hosted by Sonar Traffic.

de meest verborgen hoeken en gaten van de kerk.
De avond mondt uit in avontuurlijke synthexploraties tot diep in de nacht, in een speciale editie van
‘Modulation meets Gaudeamus’ in het Museumcafé,
gehost door Sonar Traffic.

€

*

do 5 sep
17.00 tot 22.00
CENTRAAL MUSEUM & NICOLAïKERK
14,-*
i.s.m. Centraal Museum, Sonar Traffic,
Wonderfeel, KC Den Haag
na 19.15 uur kost een ticket voor Centraal Laat €6,after 19.15 a ticket to Centraal Laat costs €6,-

>> MEER SPECIAL EVENTS
6 sep: Synthese preview – Nadia Struiwigh | Synthese – Slagwerk Den Haag, MESH, Oceanic, Jasmin, Vierdeux |
Abstractiepark – 7090
7 sep: Gaudeamus Saturday Night – Luwten, Eli Keszler, Diamanda Dramm, Polyband and more | Abstractiepark – 7090
8 sep: Nocturne in European Waters – New European Ensemble | Esperanto Tour, Zamenhof Project – Jerzy Bielski |
Abstractiepark – 7090
Ga naar gaudeamus.nl voor meer informatie.
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TALENTONTWIKKELING

TALENTONTWIKKELING

Gaudeamus presenteert, stimuleert en ondersteunt de

Gaudeamus presents, stimulates and supports the newest works of

nieuwste muziek van jonge muziekpioniers wereldwijd.

young music pioneers worldwide. Gaudeamus scouts for talented

Gaudeamus scout talent, biedt hen een podium en een

young composers, provides them with a platform and a network,

netwerk, financiert opdrachten om nieuw werk te schrijven

finances commissions to write new works, and embarks on long-

en gaat langdurige allianties aan met artists-in-residence

term alliances with artists in residence in order to give them the

zodat ze zich in alle rust en ruimte kunnen ontwikkelen als

peace and the space to develop as artists.

kunstenaar.

ZAMENHOF PROJECT:
Breaking the Codes
Jerzy Bielski / Futurists

Zamenhof Project: Breaking the Codes, van de

Zamenhof Project: Breaking the Codes, by the

jonge muziektheatermaker Jerzy Bielski, is een

young music theatre maker Jerzy Bielski, is a music

muziektheaterproject geïnspireerd op de ideeën

theatre project inspired by the ideas and the life of

en het leven van Ludwik Zamenhof, de schepper

Ludwik Zamenhof, the creator of the universal language

van de universele taal Esperanto en promotor

Esperanto and promoter of world peace. In this large-

voor wereldvrede. In dit grootschalige interdis-

scale interdisciplinary project Bielski constructs a world

ciplinaire project creëert Bielski een wereld die

which surprises, challenges and confuses.

overrompelt, uitdaagt en verwart.
Zamenhof Project: Breaking the Codes is situated
Zamenhof Project: Breaking the Codes bevindt zich

somewhere between a concert, a museum visit and a

ergens tussen een concert, museumbezoek, theater-

theatre or dance production. The international cast,

voorstelling en dansvoorstelling. Het internationale

consisting of actors, musicians and dancers who between

gezelschap, bestaande uit acteurs, musici en dansers

them speak seven languages, involves the audience in an

die gezamenlijk zeven talen spreken, betrekt het

exploration of communication (or miscommunication) and

publiek in een zoektocht naar (mis)communicatie en

language. The audience will not stay seated the whole

taal. Het publiek zal dan ook niet constant stilzitten,

time, but will be free to discover the space and installa-

maar krijgt de vrijheid om de ruimte en de installa-

tions together with the performers.

ties samen met de uitvoerders te ontdekken.
Polish-born Bielski has been artist in residence with

do 5 sep
20.15 tot 23.00
HET HUIS UTRECHT
€ 17,- / 12,- / 10,i.s.m. Stichting Futurists, Asko|Schönberg

ESPERANTO TOUR: ZAMENHOF PROJECT
zo 8 sep
12.00 tot 22.00
OPSTAPLOCATIE: JAARBEURSPLEIN
€ 50,i.s.m. Intro, Meakusma
Het is ook mogelijk om deze performance 		
te zien in Kelmis. Kelmis lag in het verleden
in Moresnet, in de 20ste eeuw een klein
neutraal land in Limburg waar een periode
Esperanto de voertaal was. Gaudeamus
voorziet in een all-inclusive busreis met
onderweg een workshop Esperanto.
This performance will be repeated in Kelmis. 		
Kelmis is a small village that used to be part of
Moresnet, which early 20th century was a small
neutral country in Limburg, where for a while
Esperanto was spoken. Gaudeamus is organizing
an all-inclusive bus journey with a Esperanto
workshop en route.

Sinds 2017 is de van oorsprong Poolse Bielski twee

Gaudeamus since 2017. As a young theatre-maker he

jaar lang artist-in-residence bij Gaudeamus. Als

is given space in which to develop his expressive music

jonge maker krijgt hij een ontwikkelplek voor zijn

theatre works. Zamenhof Project: Breaking the Codes

expressieve muziektheatrale werken, met Zamenhof

is a coproduction of Stichting Futurists and Gaudeamus.

Project: Breaking the Codes als uitkomst.

>> MEER TALENTONTWIKKELING
7 sep: In Tensions – Maya Fridman
GAUDEAMUS COMMISSIONS:
4 sep: Aart Strootman – TEMKO & Slagwerk Den Haag
5 sep: Louis Andriessen & Malu Peeters – Centraal Laat | Kelley Sheehan, Remy Siu – Nadar Ensemble
6 sep: Bianca Bongers – IEMA | Jacques Zafra, Scott Rubin, Nicolas Morrish – Catchpenny | Aya Yoshida, Boris
Bezemer, Adrian Crespo Barba, Thomas Power – James Oesi
7 sep: Martijn Comes – Malgosia Fiebig | Genevieve Murphy – Offspring | Stefan Maier – Vicky Chow Gaudeamus Saturday
Night | Jasper Stadhouders – PolyBand Gaudeamus Saturday Night | Kaveh Vares – Rezvani, Fridman & Sheek Gaudeamus
Saturday Night
8 sep: Wim Henderickx, Carlos Brito Dias, Renata Sayakhova, Eda Er, Stefan Bele, John Baker – Kugoni Trio | Jonas
Bisquert – Nocturne in European Waters | Sebastiaan Hilli, Christiaan Richter – AskoSchönberg
Ga naar gaudeamus.nl voor meer informatie.
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CONTEXT PROGRAMMA

CONTEXTPROGRAMMA

Ben je muziekliefhebber, vakgenoot of muziekstudent? Voor

Are you a music lover, professional musician or music student?

iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse

For anyone who wants to learn more about contemporary music,

muziek presenteert Gaudeamus het contextprogramma

Gaudeamus presents the Context programme in which the focus is

waarin verdieping en discussie centraal staat. Voor nieuws-

on in-depth information and discussion. For the curious beginner

gierige beginneling tot gevorderde professionals.

right up to the experienced professional.

Opportunities for
composers in a changing
cosmopolitan culture

(seminar)

Onder leiding van moderator Jonas Bisquert

Moderator Jonas Bisquert chairs this seminar in which

wordt in dit seminar de dominantie van de

the dominance of Western European music tradi-

West-Europese muziektraditie tegen het licht

tion is examined. In several lectures and with a panel

gehouden. In verscheidene lezingen en een panel

consisting of young makers, organizers, education

met jonge makers, organisatoren, onderwijsspeci-

specialists and musicians, Bisquert guides us through

alisten en musici loodst moderator Jonas Bisquert

various issues, hot topics and new trends.

ons langs diverse vraagstukken, hete hangijzers
en nieuwe trends.

One such issue is: How long can music education remain
confined to the culture of Western European music in our

Want hoe lang kan het muziekonderwijs nog enkel

cosmopolitan society? And why is writing compositions

bestaan uit de West-Europese muziekcultuur in onze

for children, amateur musicians and semi-professionals

kosmopolitische samenleving? Waarom heeft het

afforded so little status? Why do so few composers try

schrijven van composities voor kinderen, amateur-

their hand at writing for locations other than the ‘concert

musici en semi professionals zo weinig status?

temple’? And are ‘the neighbourhoods’ really interested in

Waarom wagen maar weinig componisten zich aan
werk voor andere locaties dan de concerttempel?
En zitten ‘de wijken’ wel te wachten op allerlei
projecten vanuit de kunstsector? Bisquert laveert

all kinds of projects from the art sector? Bisquert steers the
audience through successful and less successful projects
and the cultural world’s efforts to respond to the major
challenges of the coming decade.

het publiek langs geslaagde en minder geslaagde

There will also be the chance to hear the first sketches

projecten en inspanningen van de culturele wereld

and results of the collaboration initiated in the spring of

om een antwoord te geven op de belangrijke uit

2019 by Gaudeamus and the Catching Cultures Orchestra,

dagingen van het komende decennium.

which includes musicians from AZCs (asylum seekers’

Tevens klinken de eerste schetsen en resultaten
van de samenwerking die Gaudeamus en Catching

centres.)
Language: English

Cultures Orchestra, met onder meer musici uit de
AZC’s, zijn gestart in de lente van 2019.
Voertaal: Engels

>> MEER CONTEXT PROGRAMMA

€

za 7 sep
14.00 tot 17.00
TIVOLIVREDENBURG - DE PUNT
gratis, tickets via gaudeamus.nl
i.s.m. Catching Cultures Orchestra,
Culture Unlimited, TivoliVredenburg, Operamakers

4 sep: Introduction Nominees Gaudeamus Award
5 sep: Unmute (work in progress & Lecture) – Keren Levi & Yannis Kyriakides | Pretalk Laughter Studies | After talk
Zamenhof Project
6 sep: Jurytalk: “We should look at music and listen to theatre” – Clara Iannotta | Insights into Iranian Contemporary
Music – Elnaz Seyedi & Kaveh Vares | Lecture: Listening to the 21st century music – Saskia Lankhoorn & Brechtje van Dijk |
Network meeting: Are you a composer too? | Reading Session – Tom Sanderman
7 sep: Jurytalk: Change! A frying pan belongs in the backpack of every composer – Gerhard Stäbler & Kunsu Shim |
Aftertalk Interactive Scores | Network meeting: Are you a composer too?
8 sep: Pretalk Disorders
Ga naar gaudeamus.nl voor meer informatie.
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23 February - 28 February

orkest
de ereprijs
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SPECTRA

TRIO CATCH

VINCENT VAN AMSTERDAM

NIEUWE
MUZI EK
TILBURG
delink.nl

FANNY ALOFS, MICHAELA RIENER,
ELSBETH GERRITSEN & NATASHA YOUNG
EVA TEBBE & NIELS MELIEFSTE

MEESTER/ GEZEL:
MIRIAM OVERLACH & STUDENTEN
STADSCOMPONIST VAN TILBURG:
ANTHONY FIUMARA

ARTIST RESIDENCY DE LINK & AMPA
EN MEER!

Young

th

ENSEMBLE MUSIKFABRIK

ENSEMBLE KLANG & KIT DOWNES

Apeldoorn, the Netherlands

Composers
P

Meeting

The Young Composers Meeting is organised
by orkest de ereprijs in collaboration with the
International Gaudeamus Muziekweek.
The intention of the YCM is to give young composers the opportunity to exchange ideas about
contemporary music with an ensemble at hand.
Senior composers will be Martijn Padding,
Richard Ayres and other international guests.

Apply now!
Young composers up to 30 years of age and of
every nationality are invited to apply to participate before October 15th, 2019.

All requirements for the application and more
information can be found on our website:
www.ereprijs.nl

16.09.–16.11.
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Explore the many styles
and possibilities of today’s
varied musical landscape
through our study
programme Composition,
which we provide within
a joint faculty of
the Classical Music and
Jazz departments.

Explore the many styles and possibilities of today’s varied musical landscape
through our study programme Composition, which we provide within a joint
WWW.CODARTS.NL
faculty of the Classical Music and Jazz departments.

impulsfestival.de

Componist Meriç Artaç
is artist-in-residence in
het seizoen 2019–2020
Editie 53
za 12 oktober Den Haag
Met o.a. het AKOM Ensemble,
Catchpenny Ensemble en nieuw
werk van Theo Verbey voor het
Residentie Orkest.
Tickets via dagindebranding.nl

COMPONISTEN, ENSEMBLES EN MUSICI DIE
REPRESENTATIEF ZIJN VOOR DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN IN DE NIEUWE MUZIEK

DEUSS MUSIC
CONCERTS 2019

TEMKO & SLAGWERK DEN HAAG

4 SEPT

Het eigenzinnige trio TEMKO gaat op zelfgemaakte instrumenten de
samenwerking aan met Slagwerk Den Haag op de openingsdag van de
Gaudeamus Muziekweek.

THE CHRONOMETER’S
ORCHESTRA & MATANGI QUARTET
10 OKT

Deze XL-bezetting met aan het hoofd componist/dirigent Zacharias S. Falkenbach

(selection)

neemt de luisteraar mee in een breed palet van invloeden; van Frank Zappa en
Miles Davis tot Stravinsky.

AART STROOTMAN | W.A.L.L.
4 September Gaudeamus Utrecht
Slagwerk Den Haag & TEMKO

14 NOV

PERFORATOR– PERFORMANIA

Hedendaagse elektronische muziek op geïmproviseerde basis, waarbij het
proces visueel te volgen is via bewegingssensoren op de musici.

BUT WHAT ABOUT
– CONFRONTATIONS IN DIALOGUE
16 JAN

Dit Haagse ensemble voert werk uit van de Amerikaanse
componist/ dirigent Patrick David Clark, die bij Louis Andriessen studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium.

ROB ZUIDAM | HERCULES (OPERA)
28 September NTR ZaterdagMatinee
Concertgebouw Amsterdam
Radio Philharmonisch Orkest & James Gaffigan

6 FEB

AMSTEL & KEURIS QUARTET

Twee van Nederlands spannendste saxofoonkwartetten bundelen hun
krachten voor de uitvoering van Todos los fuegos el fuego van de
Nederlands-Oekraïense componist Maxim Shalygin.

5 MRT MAYA FRIDMAN
& DIAMANDA DRAMM
Dramm en Fridman hebben gemeen dat ze klassiek geschoold zijn,
bekend staan om hun vernieuwende en grenzenloze aanpak en
roots hebben in de volksmuziek. Voor deze gelegenheid krijgt het
gloednieuwe duo carte blanche.

THEO VERBEY | AFTER THE GREAT WAR
10 October Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam
Residentie Orkest & Michał Nesterowicz

ADV

AART STROOTMAN | DARKNESS RISES
17 November Schouwburg Tilburg
Philharmonie Zuidnederland & Karel Deseure

ANNELIES VAN PARYS | SYMPHONY NO. 1 ‘CARILLON’
17 November Elisabethzaal Antwerpen
Antwerp Symphony Orchestra & Etienne Siebens

9 APR

OERKNAL

Een gloednieuw concerto, geschreven door Richard Ayres en
uitgevoerd door het jonge ensemble Oerknal.

International Composers Competition for Young Composers

Competitions in 2020

41st I RINO PRIZE

for Chamber-Orchestral Work
Composition for between 9 and 17 players
Award : 300,000jpy
eligibility:

Deuss Music is a music publisher of
contemporary art music. We aim to
act as supporting partner for our
composers and we always welcome
new people and ideas.

composers less than 40 years old as of 23 June, 2020

42nd I RINO PRIZE

for Chamber Music

Composition for up to 8 players
with or without electro-acoustic component
Award : 200,000jpy
eligibility:
composers less than 35 years old as of 23 June, 2020

Please feel free to contact us:
info@deussmusic.com
www.deussmusic.com

deadline for 41st and 42nd

ht t p

(postmarked)

: 23 June, 2020

jury: J.Yuasa(honorary), Y.Matsudaira, S.Tanaka,
T.Rai, M.Takano, M.Miwa H.Suzuki R.Narimoto

: // w

ww
. I ri

no P

r i ze

.j p

from 2013 Prize winning work:Pentimento by K.Takahashi

The IRINO PRIZE Foundation, Mrs.Reiko T.Irino, president
c/o NPO JML Yoshiro Irino Music Institute
5-22-2 Matsubara, Setagaya-ku, Tokyo, 156-0043 JAPAN
phone: +81 3 3323 0646 fax: +81 3 3325 5468

email: info@IrinoPrize.jp

JUBILEUM

GEEF EEN TOEGIFT

WIST JE DAT de allereerste

In 2020 klinken
we op 75 jaar
muziekpioniers!

geef een toegift

Gaudeamus Award in 1955 werd
uitgereikt aan Peter Schat en dat
sindsdien het winnen van deze prijs
een internationale doorbraak betekende voor vele componisten, waar-

Gaudeamus werkt samen met de Armoedecoalitie

onder Unsuk Chin, Louis Andriessen,

Utrecht voor Geef een Toegift. Publiek wordt

Yannis Kyriakides, Michel van der Aa
en Anna Korsun?

gevraagd bij te dragen aan de kosten van een

DID YOU KNOW the very first

financiële middelen heeft om een ticket te kopen.

toegangskaartje voor iemand die zelf niet de

Gaudeamus Award in 1955 was awarded

In 1945 organiseert Walter Maas een concert
in Huize Gaudeamus in Bilthoven. Met maar

Hiermee zetten we samen in op inclusiviteit en

to Peter Schat and that since then,

diversiteit en onderstrepen we de verbindende

winning this prize marked an internati-

kracht van kunst en cultuur in onze samenleving.

onal breakthrough for many composers,

liefst tweehonderd bezoekers markeert dit

including Unsuk Chin, Louis Andriessen,

WAT KUN JE DOEN

concert het begin van de Stichting Gaudeamus.

Yannis Kyriakides, Michel van der Aa

Bij iedere online bestelling van tickets kun je een extra

and Anna Korsun?

ticket kopen a € 12,50 voor het programma Gaudeamus
Saturday Night.

In 2020 bestaat Gaudeamus 75 jaar. En dat gaan we groots vieren

WAT DOET GAUDEAMUS

met speciale concerten en activiteiten. Laten we samen klinken op

Samen met de Armoedecoalitie Utrecht zorgt

de volgende 75 jaar. Ga naar gaudeamus75.nl voor meer informatie

Ga naar gaudeamus75.nl

Gaudeamus ervoor dat de tickets terechtkomen bij

over het jubileum en onze toekomstplannen.

en kom nog meer te weten

mensen die graag het concert willen bezoeken, maar

over de rijke geschiedenis

het zelf niet kunnen betalen. Uw bijdrage wordt

van Gaudeamus.

gegarandeerd goed besteed.

IN 2020 WE CELEBRATE 75 YEARS OF MUSIC PIONEERS!
In 1945 Walter Maas organises a concert at Huize Gaudeamus in Bilthoven.
With no fewer than two hundred visitors, this concert marks the start of
the Gaudeamus Foundation.

WIST JE DAT vele inmiddels

wereldberoemde muziekpioniers,
waaronder Ton de Leeuw, John

Go to gaudeamus75.nl

Cage, György Ligeti, Edgar Varèse

and find out more about the rich

en Karlheinz Stockhausen, elkaar in

history of Gaudeamus.

Geef een Toegift is een project van de Verenigde
Podiumkunstenfestivals, het samenwerkingsverband

het huis hebben ontmoet?

van meer dan veertig landelijke festivals.

with special concerts and activities. We would like to celebrate the next

DID YOU KNOW many now world
famous music pioneers, including

GIVE AN ENCORE

75 years together with you. Go to gaudeamus75.nl for more information
about the anniversary and our future plans.

Ton de Leeuw, John Cage, György

Gaudeamus will be 75 in 2020. And this will be celebrated in grand fashion

Ligeti, Edgar Varèse and Karlheinz
Stockhausen, were regular visitors of
WIST JE DAT Gaudeamus-oprichter

the house?

Walter Maas, een Duitse textiel
ingenieur, in 1933 emigreerde naar
Nederland en tijdens de Tweede
Wereldoorlog als onderduiker heeft
gewoond in Huize Gaudeamus?

WIST JE DAT György Ligeti’s iconische Poème Symphonique voor 100
metronomen een opdracht was van
Gaudeamus en in 1963 in première

DID YOU KNOW founder Walter

ging tijdens de Gaudeamus

Maas, a German textile engineer,

Muziekweek?

emigrated to the Netherlands in 1933
and lived in hiding in the Gaudeamus
house during the Second World War?

DID YOU KNOW György Ligeti's
iconic Poème Symphonique for 100
metronomes was commissioned by
Gaudeamus and premiered in 1963
during the Gaudeamus Music Week?

Gaudeamus is collaborating with Armoedecoalitie Utrecht
BEELDEN: COLLECTIE NEDERLANDS MUZIEK INSTITUUT, DEN HAAG
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(Utrecht Poverty Coalition) for the ‘Give an Encore’ project.
The public is being asked to contribute towards the cost of
a ticket for someone who simply cannot afford to buy one.
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, Gaudeamus
ensures that the tickets are received by people who would love
to attend the concert but do not have the money to do so. We
guarantee that your contribution will be used wisely.
Give an Encore is a project by the Verenigde
Podiumkunstenfestivals, the association
of more than forty national performing
arts festivals.

2020 – DOE MEE – 2020 – KLINK MEE – 2020 – DENK MEE – 2020 – LUISTER MEE – 2020 – DOE MEE – 2020 – KLINK MEE – 2020 – DENK
WWW.GAUDEAMUS75.NL
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STEUN ONS

TICKETS & INFO

steun ons

tickets & info

TOEKOMSTMUZIEK Dankzij de jaarlijkse steun van

MUSIC OF THE FUTURE Thanks to the annual support of

ONLINE TICKETS

ONLINE TICKETS

particuliere donateurs* kan Gaudeamus zich blijven

private donors*, Gaudeamus can continue to commit itself

– Het snelst en voordeligst bestel je tickets online via

– The fastest and cheapest way to order tickets is online

inzetten voor de nieuwste muziek. Sinds de oprichting

to the cause of new music. Since its foundation in 1945,

in 1945 is Gaudeamus een innovatieve hotspot voor

Gaudeamus has been an innovative hotspot for music pioneers

– Online bestellen kan tot een uur voor aanvang.

muziekpioniers wereldwijd. Als festival, ontwikkelplek

worldwide. As a festival, platform and patron, Gaudeamus

– Géén transactiekosten

en opdrachtgever presenteert Gaudeamus ongehoorde

presents new sounds by young music pioneers, resulting in

klanken van nieuwe muziekpioniers, met een veel rijker

a much richer musical landscape.

muzieklandschap tot gevolg.

gaudeamus.nl.

CENTRALE KASSA & INFO BALIE Tijdens het festival kun-

via gaudeamus.nl.
– Online ordering is possible up until one hour prior
to the event.
– No transaction charges

nen tickets ook worden gekocht bij de centrale kassa van

BOX OFFICE & INFO DESK During the Festival tickets can

BECOME A FRIEND For as little as €5 per month you can

Gaudeamus in TivoliVredenburg. Hier kun je tevens terecht

be bought at the Gaudeamus Box Office in TivoliVredenburg,

WORD VRIEND Vanaf € 5 per maand ben je Vriend

become a Friend of Gaudeamus. In return you will each year

voor informatie over concerten en andere activiteiten.

where you can also receive information about concerts and

van Gaudeamus. Onze Vrienden ontvangen jaarlijks

receive not only the programme booklet but also an invitation

Vanaf do 5 september dagelijks geopend van 12.00

other activities. Open daily from 5 September, from 12.00 until

samen met het programmaboek een uitnodiging voor

to the opening of the festival, and will be kept up-to-date on

uur tot aanvang laatste concert.

the start of the last concert of the day.

de opening van het festival. Daarnaast houden we je

Gaudeamus news and special events. With an annual donation

op de hoogte van bijzonder nieuws en speciale events.

to Gaudeamus you make new generations of music pioneers

Met een jaarlijkse donatie aan Gaudeamus maak je

possible and invest directly in the future of new music.

nieuwe generaties muziekpioniers mogelijk en investeer
je direct in de toekomst van nieuwe muziek.
Word nu Vriend en ontvang na afloop van het
festival een limited edition CD met highlight selectie
van 2019!
Ga naar gaudeamus.nl/wordvriend voor meer
informatie en meld je aan als Vriend.
Naast Vriend kun je ook Ambassadeur van Gaudeamus
worden. Voor meer informatie over schenken aan
Gaudeamus, fiscale voordelen of andere vragen kun je
terecht bij Marisa Tempel: marisa@gaudeamus.nl of
030 8200114.

Become a Friend now and receive a limited edition CD
after the festival with a highlight selection of 2019!
Go to gaudeamus.nl/friend for more information and

LOCATIEKASSA Op alle overige festivallocaties is vanaf

BOX OFFICES ON LOCATION A half-hour before curtain up,

een half uur voor aanvang een kassa geopend.

remaining tickets will go on sale at the Festival box offices at

PIN ONLY Bij de kassa’s van Gaudeamus Muziekweek

the performance venues.

kan alleen met kaart worden betaald. Cash wordt niet

PIN ONLY At Gaudeamus Muziekweek box offices payment is

geaccepteerd.

by card (bank or credit) only. No cash accepted.

KORTING 35 jaar of jonger / student / U-pas houder?

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

Dan bezoek je Gaudeamus Muziekweek met korting. Een

Then you can attend Gaudeamus Muziekweek with a discount,

You can also become Gaudeamus Ambassador. For more

Passe-partout voor het hele festival koop je voor slechts

and a passe-partout for the entire Festival costs a mere €80!

information about donation possibilities, tax benefits or

€ 80! Wel moet je altijd je identiteitsbewijs/studenten-

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

other questions, please contact Marisa Tempel:

kaart/U-pas kunnen tonen bij de toegangscontrole.

dent card/U-pas when your ticket is checked..

register as a Friend.

marisa@gaudeamus.nl or 030 8200114.

PASSE-PARTOUTS Meerdere concerten bezoeken tijdens

PASSE-PARTOUTS Attending multiple concerts during

Gaudeamus Muziek-week kan extra voordelig met een

Gaudeamus Muziekweek makes economic sense. Passe-

Passe-partout. Passe-partouts zijn exclusief verkrijgbaar

partouts are available exclusively via gaudeamus.nl.

via gaudeamus.nl.

ACCESSIBILITY Gaudeamus tries to inform people with

TOEGANKELIJKHEID Gaudeamus probeert om mensen

disabilities as well as possible about the accessibility of the

*MET DANK AAN / THANKS TO Charles Davidson,

met een beperking zo goed mogelijk te informeren over

festival. On the website www.gaudeamus.nl the accessibility

Stephen Trowell, Frans Curvers, Aukje Winsemius,

de toegankelijkheid van het festival. Op de website

per location is described as well as possible. But if you have any

Guus en Ante Matser, Quintus van Mastrigt, Marja

www.gaudeamus.nl staat de toegankelijkheid per locatie

other question please email us at info@gaudeamus.nl.

Bloem – stichting Egress Foundation Amsterdam, Louis

beschreven. Mochten er toch nog vragen zijn dan kun je

Andriessen, Marja Bon, Maarten Altena, Teun Hoekstra,

mailen naar info@gaudeamus.nl.

Anke Jansen, Aart Mekking, Martien Groeneveld, Frans
van der Vaart, Gerard Walhof, Maria Kuster, Andries
van Rossem, Mirjam Zegers, Bert Schouten, Hans
van Bemmelen, Johan Zwart, Leonard Evers, Rymke
Wiersma, Frans Vuursteen, Jaap Kelderman, Jaap
Hillmann, Jacqueline Hulst, Johan Dorrestein, Jurrien
Sligter, Bèr Deuss, Lieke van Noord, Mayke Nas, Monique
Copper, Nelly Koetsier, Romain Bischoff, Ton Braas,

CONTACT
Not found the information you were looking for? Or do you

CONTACT

have a query about your ticket(s)? Then contact us

Zit de gezochte informatie hier niet tussen? Of heb je

via kassa@gaudeamus.nl or phone 0031 (0)30 820 01 14.

een vraag met betrekking tot je ticket(s)? Neem dan

More information about discounts and passe-partouts?

contact met ons op via kassa@gaudeamus.nl of

gaudeamus.nl/en/tickets

bel 030 820 01 14. Meer informatie over kortingen
en passe-partouts? gaudeamus.nl/tickets

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,

All Access Passe-partout €120

<35 jaar / student / U-pas Passepartout €80

Makoto Shinohora

Toegang tot alle concerten. Beperkt aantal beschik-

Toegang tot alle concerten. Beperkt aantal beschik-

baar: op=op! Admission to all concerts. Limited number

baar: op=op! Admission to all concerts. Limited number

available: don’t delay, order today!

available: don’t delay, order today!

Donateurs die anoniem wensen te blijven
Donors who choose to be anonymous
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COLOFON | ORGANISATIE

colofon

MET DANK AAN

organisatie

samenstelling & redactie

directie

Ingrid Beer, Benjamin van Vliet

Henk Heuvelmans

teksten

programma & productie

Benjamin van Vliet, Martijn Buser, Henk Heuvelmans,

Martijn Buser, Matthijs Mantel (stagiair)

met dank aan
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.

Ingrid Beer, Matthijs Mantel, Marisa Tempel
festivalcoördinator
vertaling

fondsen & instellingen

Laura Springer

Alle vrijwilligers

Robert Coupe
ontwerp

technische productie

van Gaudeamus

Elizabet van der Kooij, Arthur Duijzers

Muziekweek 2019!

Studio Lonne Wennekendonk
marketing & communicatie
druk

Ingrid Beer, Benjamin van Vliet,

Drukkerij Pascal/Libertas

Camille Thebaut (stagiair)

fotografie

development

Dries Alkemade, Aaron Holloway-Nahum, Pieters Kers,

Marisa Tempel

coproducenten

Peter Lodder, Ada Nieuwendijk, Birgit Schuch
hospitality
dit is een uitgave van Gaudeamus

Joran Klerks

Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht, The Netherlands

kaartverkoopcoördinator

+31 (0)30 8200111

Sander Buijtels

info@gaudeamus.nl
www.gaudeamus.nl

vrijwilligerscoördinator
Cees Martens

Gaudeamus heeft getracht alle rechthebbenden te
achterhalen. Diegenen die menen alsnog aanspraken te

bestuur

kunnen maken, wordt verzocht contact op te nemen.

Rens Machielse, Jacqueline Hulst, Tom Klaassen

Gaudeamus has done its utmost to notify all legal claimants.

artistieke adviesraad

Any person claiming rights to material contained herein is

Saskia Lankhoorn, Hannibal Saad, Jonatan Brand,

requested to contact Gaudeamus.

Vanessa Lann

follow us
@gaudeamusnl



partners

sponsors

maatschappelijke partners

internationale partners

mediapartners
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22 min.

MULTIDISCIPLINAIR

NEUDE

MUZIEKHUIS UTRECHT

HET HUIS UTRECHT

DE NIJVERHEID

FILMCAFÉ

KUNSTRUIMTE KUUB

STADSSCHOUWBURG
UTRECHT
BLAUWE ZAAL

THEATER KIKKER

DE UTRECHTER

TIVOLIVREDENBURG
CLUB NINE

TIVOLIVREDENBURG
HERTZ

MULTIDISCIPLINAIR

CENTRAAL MUSEUM/
NICOLAïKERK
NICOLAïKERK / CAFÉ

HET HUIS UTRECHT
THEATERZAAL
CENTRAAL MUSEUM

HET HUIS UTRECHT
THEATERZAAL
THEATER
KIKKER

THEATER KIKKER
DE UTRECHTER

DE UTRECHTER
TIVOLIVREDENBURG
HERTZ

TIVOLIVREDENBURG
TIVOLIVREDENBURG
HERTZ
CLOUD NINE

TIVOLIVREDENBURG
CLOUD NINE

TIVOLIVREDENBURG
K.F. HEIN FOYER

TIVOLIVREDENBURG
TIVOLIVREDENBURG
K.F. HEIN FOYER
PANDORA/HERTZ

TIVOLIVREDENBURG
PANDORA/HERTZ

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

14:00

16:00

17:00

gratis tickets via gaudeamus.nl

UNMUTE (WORK IN PROGRESS & LECTURE)
Keren Levi & Yannis Kyriakides

15:00

19:00

CONTEXT PROGRAMMA

14:00

SOUND ART

SPECIAL EVENTS

18:00

17.00 – 19.15

gratis

ABSTRACTIEPARK
7090

19.15 – 22.00

23:00

€17,- / 12,- / 10,-

ZAMENHOF PROJECT: BREAKING
THE CODES Jerzy Bielski / Futurists
Bielski

€ 6,-

CLUB40 MEETS GAUDEAMUS
Barking Fish

aftertalk

€ 17,- / 12,- / 10,-

THE MUSIC THAT KEEPS US AWAKE AT NIGHT
Insomnio
Morrish, Sheehan & Grisey

23:00

OERKNAL Iannotta

00:00

00:00

€ 14,-

20:00

€ 6,-

21:00

€ 22,- / 18,- / 12,-

€ 12,-

23:00

00:00

gratis tickets via gaudeamus.nl

€ 17,- / 12,-

SYNTHESE 22.00 – 05.00
Slagwerk Den Haag / M.E.S.H. / Oceanic /
Jasmín / Vierdeux Sheehan & Xenakis
SYNTHESE PREVIEW
Nadia Struiwigh

€ 17,- / 12,- / 10,-

NIEUWE BASSOLO'S
James Oesi
Yoshida, Bezemer, Crespo Barba & Power

€ 22,- / 17,- / 10,-

FOXCONN FREQUENCY (NO.3)
Hong Kong Exile
Siu

22:00

MODULATION MEETS GAUDEAMUS @ CENTRAAL MUSEUM
met o.a. Bellows - Stefan Maier & Ragnhild May / Catchpenny Ensemble

III
NO PATENT
PENDING #37

gratis tickets via gaudeamus.nl
NEWBORNS
Catchpenny Ensemble
Morrish, Zafra & Rubin

CONTEXT PROGRAMMA

17.00 – 22.00

22:00
LAUGHTER STUDIES
Nadar Ensemble
Siu, Sheehan & d’Heudieres

21:00

€ 22,- / 18,- / 12,-

pretalk

20:00

BIRDS & BOOGIE
Ensemble Offspring
Morrish, Moore, McGowan & Harrison

19:00

NETWORK MEETING
ARE YOU A COMPOSER TOO?

€ 17,- / 12,- / 10,-

pretalk

€ 17,- / 12,- / 10,-

gratis tickets via gaudeamus.nl

READING SESSION
Tom Sanderman

gratis tickets via gaudeamus.nl

17:00

LECTURE
LISTENING TO THE 21ST CENTURY MUSIC
Saskia Lankhoorn & Brechtje van Dijk

16:00

SENSES WORKING OVERTIME
see timetable p. 47

15:00

INSIGHTS INTO IRANIAN
CONTEMPORARY MUSIC
Elnaz Seyedi & Kaveh Vares

gratis tickets via gaudeamus.nl

LUNCHPAUZECONCERT
IEMA
Bongers, Seyedi, Taplin, Marino

13:00

TIMETABLE | VRIJDAG 6 SEPTEMBER

TALENTONTWIKKELING

€17,- / 13,INTRODUCTION NOMINEES
GAUDEAMUS AWARD
gratis

22:00

W.A.L.L
TEMKO & Slagwerk Den Haag
Strootman
Catchpenny Ensemble

21:00

CENTRAAL LAAT X GAUDEAMUS X DURAN LANTINK

18:00

Madelon Hooykaas / Louis Andriessen / Malu Peeters, Diamanda Dramm,
Michela Amici Trio, Nerea Vera | Stockhausen Tierkreis, Nadezda Filippova / Vitali Karagkezidis

13:00

20:00

PREVIEW DOCUMENTARY
Aart Strootman

19:00

TIMETABLE | DONDERDAG 5 SEPTEMBER

13:00

SPECIAL EVENTS

JURYTALK
“WE SHOULD LOOK AT MUSIC, AND
LISTEN TO THEATRE” Clara Iannotta

11:00

ENSEMBLES IN CONCERT

10:00

ENSEMBLES IN CONCERT

10:00

10:00

TIMETABLE | WOENSDAG 4 SEPTEMBER
42
43

MULTIDISCIPLINAIR

opstaphalte bus

JAARBEURSPLEIN

NEUDE

THEATER KIKKER

MOLEN DE STER

KUNSTRUIMTE KUUB

WEERDSLUIS

TIVOLIVREDENBURG
CLOUD NINE

TIVOLIVREDENBURG
HERTZ

MULTIDISCIPLINAIR

NEUDE

BUURKERKHOF

HET HUIS UTRECHT

THEATER KIKKER

DE UTRECHTER

TIVOLIVREDENBURG
DE PUNT

TIVOLIVREDENBURG
CLUB NINE

TIVOLIVREDENBURG

13:00

gratis

11:00

12:00

16:00

GAUDEAMUS SATURDAY NIGHT

gratis

ABSTRACTIEPARK
7090

SENSES WORKING OVERTIME
see timetable p. 47
€ 17,- / 12,- / 10,-

14:00

SPECIAL EVENTS

€ 17,- / 12,- / 10,-

15:00

16:00

€ 12,-

DISORDERS
Ensemble Modelo62
Strahovnik
€ 12,-

€ 50,-

ESPERANTO TOUR - ZAMENHOF PROJECT
JERZY BIELSKI

gratis

€ 12,BUI PRESENTS:
Koen Boeijinga
€ 12,pretalk

ABSTRACTIEPARK
7090

€ 12,-

LIGHT TRACE
Catchpenny Ensemble
Levy, Thiele & Kokolakis

18:00

gratis

23:00

21:00

22:00

CONTEXT PROGRAMMA

€ 29,- / 24,- / 19,-

23:00

00:00

00:00

€ 26,- / 21,- / 17,-

SLOTCONCERT & UITREIKING GAUDEAMUS AWARD 2019
Asko|Schönberg
Stäbler, Hilli, Richter, Morales

20:00

22:00

GAUDEAMUS SATURDAY NIGHT / 19.30 - 02.00
see timetable p. 46

21:00

NOCTURNE IN EUROPEAN WATERS
New European Ensemble
& Vocaal ensemble Consorte Bisquert

19:00

DE VLAAMSE SCHOOL
Kugoni Trio
Henderickx, Brito Dias, Sayakhova, Er, Bele, Baker

17:00

20:00

TALENTONTWIKKELING

THEY MOVE DIFFERENTLY HERE
Ensemble Offspring
Murphy

GAUDEAMUS @ MOLEN DE STER
THE WATER PROJECT
Stadhouders, Van Geel & Golovchenko

€ 12,-

ALBUM PRESENTATION
Merel Vercammen

SUNDAY MORNING DRONES
New European Ensemble
Maier, Adriaansz & Sanchez-Verdu

13:00

19:00

gratis tickets via gaudeamus.nl

SPECIAL EVENTS

aftertalk

€ 17,- / 12,- / 10,-

INTERACTIVE SCORES
Ensemble MAZE
Rubin, Ceitil, Frankel & Wilson

gratis tickets via gaudeamus.nl

18:00

NETWORK MEETING
ARE YOU A COMPOSER TOO?

17:00

TIMETABLE | ZONDAG 8 SEPTEMBER

SOUND ART

15:00

SEMINAR: OPPORTUNITIES FOR COMPOSERS
IN A CHANGING COSMOPOLITAN CULTURE
moderator: Jonas Bisquert

14:00

NIEUWE MUZIEK OP DE DOM
Malgosia Fiebig
Comes, D’hollander, Van Berkum, Mariën, Andriessen

€ 17,- / 12,- / 10,-

IN TENSIONS
Maya Fridman
Rubin, Kim, Penderbayne, Evans & Dramm

gratis tickets via gaudeamus.nl

ENSEMBLES IN CONCERT

10:00

12:00

JURYTALK “CHANGE! A FRYING PAN BELONGS
IN THE BACKPACK OF EVERY COMPOSER”
Gerhard Stäbler & Kunsu Shim

11:00

ENSEMBLES IN CONCERT

10:00

TIMETABLE | ZATERDAG 7 SEPTEMBER
44
45

BENEDENFOYER
SOUND ART

TUIN
BENEDENFOYER

KOEPELZAAL
TUIN

STUDIO
3
KOEPELZAAL

STUDIO 2
3

STUDIO 1
STUDIO 2

THEATERZAAL
STUDIO 1

THEATERZAAL

20.00 – 20.20

BRENDAN FAEGRE |
BROKEN MIRRORS

21.30 – 22.10

TALENTONTWIKKELING

INDIE ELECTRONICS

DRAMM/LA BERGE/
LA BERGE DRAMM

1:00

MARIA SOMERVILLE

hosted by Stranded FM

UPSAMMY

hosted by Stranded FM

0.30 – 1.30

MAGNETOCEPTIA

0.00 – 0.20

23.45 – 0.30

JULIA REIDY

23.15 – 23.45

ANNELIES MONSERE

hosted by Stranded FM

22.45 – 23.15

POLYBAND

22.15 – 23.00

BUT WHAT
ABOUT

CONSERVATORIUM
VAN AMSTERDAM
21.20 – 21.45

22.00 – 22.40

21.00– 21.30

AREZOO REZVANI,
MAYA FRIDMAN &
FARID SHEEK

ENSEMBLE KLANG | HOKETUS
Louis Andriessen

BEC PLEXUS |
STICKLIP

ELI KESZLER

20.15– 20.55

21.15– 22.00

22.30 – 0.00

22.05– 22.25

INTERBELLUM

hosted by Stranded FM

0:00

LUWTEN
with extra musicians

23.05 – 23.50

23:00

20.40 – 21.10

NADAR ENSEMBLE |
RAUSCHEN

VICKY CHOW
PERFORMS
STEFAN MAIER

SPECIAL EVENTS

22:00

21.50 – 23.00

19.30 – 19.50

MAGNETOCEPTIA

12:00

13:00

13.30 – 13.50

20:00

13.30 – 13.50

15.00 – 15.20

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

CIRCLE SPEAK Kelley Sheehan

doorlopend

14.00 – 14.45

12.15 – 13.00

WORKSHOP
Paper Ensemble

14.00 – 16.00

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

16:00

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller

15.00 – 15.20

15:00

MEET THE ARTISTS:
JAN FEDINGER &
WILBERT BULSINK

15.15 – 16.00

doorlopend

18:00

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

16.00 – 16.45

CARMEN &
Matthew Schoen

16.50 – 17.20

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

16.15 – 16.35

19:00
THEY MOVE DIFFERENTLY HERE
Ensemble Offspring
Murphy

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller

16.15 – 16.35

17:00

CIRCLE SPEAK Kelley Sheehan

20:00

19.00 – 19.45

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

16.15 – 17.00

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

14.15 – 15.00

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

14:00

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller

12:00

19:00

HERSENVAKANTIE
Vloeistof

CIRCLE SPEAK Kelley Sheehan

doorlopend

CARMEN &
Matthew Schoen

17.15 – 17.45

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

16.30 – 16.50

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller

WORKSHOP: TRAINING THE SENSES
Aart Strootman & Genevieve Murphy | i.s.m. Marres

14.15 – 16.15

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

14.30 – 14.50

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller
12.30 – 12.50

14.30 – 14.50

DARKSENSES, CONTINUED
Liminale & Felipe Waller

16.30 – 16.50

18:00

III - NO PATENT PENDING #37

17:00

18.45 – 20.00

16:00

LAND[E]SCAPES 4
Jan Fedinger | Standplaats Utrecht

15:00
13.15 – 14.00

14:00

€ 17,- / 12,- / 10,-

12.30 – 12.50

13:00

OORSPEL
Rosa Ensemble | Wilbert Bulsink

ZATERDAG 7 SEPTEMBER | HET HUIS UTRECHT

BENEDENFOYER

TUIN

KOEPELZAAL

STUDIO 3

STUDIO 2

STUDIO 1

THEATERZAAL

21:00

UITREIKING MATTHIJS
VERMEULENPRIJS
Aart Strootman | Kluster5

20.00 – 20.30

20:00

2:00

21:00

21:00

22:00

22:00

TIMETABLE | SENSES WORKING OVERTIME | VRIJDAG 6 & ZATERDAG 7 SEPTEMBER

ENSEMBLES IN CONCERT

VRIJDAG 6 SEPTEMBER | HET HUIS UTRECHT

MULTIDISCIPLINAIR

K.F. HEIN FOYER

THE PIT

CLUB NINE

CLOUD NINE

PANDORA FOYER

PANDORA

19:00

STRANDED
DJ

HERTZ

18:00

STRANDED
DJ

TIVOLIVREDENBURG

STRANDED
DJ

€ 29,- / 24,- / 19,-

STRANDED
DJ

TIMETABLE | GAUDEAMUS SATURDAY NIGHT | ZATERDAG 7 SEPTEMBER

23:00

23:00

00:00

00:00

46
47

IN 2020
KLINKEN
WE OP
75 JAAR
MUZIEKPIONIERS

2020 – DOE MEE – 2020 – KLINK MEE – 2020 – DENK MEE – 2020 – LUISTER MEE – 2020
WWW.GAUDEAMUS75.NL

