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FORHÅND
ETUKÄTEEN
FYRIRFRAM
—

Indrukwekkende dans uit Finland? Een 
fantasierijke Zweedse familievoorstelling? 
Hét koor uit Noorwegen? Noorse en Finse 
klanklandschappen? Een monoloog naar Mijn 
strijd van Knausgård? Muziek van de Letse 
componist Pēteris Vasks? Een babbel met dé 
IJslandse (televisie)chef? Dat, én veel meer kan 
je eind oktober (opnieuw) ontdekken in CCHA.

Na 10 edities was Nordic night - met optredens 
van artiesten als Ólafur Arnalds, Efterklang, 
Agnes Obel, Emiliana Torrini, Jóhann Jóhannsson 
en vele anderen - een referentie voor de muziek 
uit het Noorden. Vanuit die basis besloten we 
in 2016 te evolueren van één concertavond 
naar een jaarlijks vierdaags multidisciplinair 
kunstenfestival eind oktober dat de presentatie 
van de verschillende kunstvormen uit het Hoge 
Noorden centraal plaatst en inzet op culturele 
verbindingen tussen het Noorden en onze regio.
 
Eind oktober - wanneer de dagen weer wat 
korter worden en de nachten wat langer - 
organiseert CCHA de 4de editie van Nordic 
night(s). Ook dit jaar op het programma: dans, 
pop en rock, (post)klassiek, theater, literatuur, 
klassieke muziek, films en meer uit het Hoge 
Noorden.
 
En ja, ook onze Nordic pop-upbar in de kleine 
parketzaal komt terug. Dé place to be om in 
een aangepaste setting voor én na te genieten 
van/met Scandinavisch bier, hapjes en extra 
festivalactiviteiten.
 
Na Mari Samuelsen en Casco Phil vorig 
jaar brengen we dit jaar twee bijzondere 
muziekprojecten. Het Brussels-based Echo 
Collective speelt een eerder onuitgebracht werk 
van de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson 
met wie ze tourden, en die ze zelfs in CCHA 
ontmoetten! De IJslandse singer-songwriter 
Pétur Ben stelt zijn nieuwe album voor, mét het 
Antwerpse ensemble B.O.X. En de IJslandse chef 
Dagny Ros presenteert in première haar nieuwe 
kookboek.
 
Velkommen, tervetullut, välkommen, 
velkomið!
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Tijdens deze editie van Nordic night(s) focussen  
we ons op de kracht en uitstraling van  
de Scandinavische literatuur. 

Fien Sabbe modereert naar goede gewoonte.  
Het welbekende panel met journaliste Anna  
Luyten en Jos Geysels wordt verder aangevuld  
met Annemie van Winckel, gewezen netmanager  
van Radio 1 en Radio 2, en gepassioneerd door  
de Zweedse taal en literatuur. 

Ook de jonge theatermaakster Alexia Leysen 
leest de drie Scandinavische boeken voor deze 
Nordic night(s). Je kent haar als telg uit de bekende 
Leysen-familie (vader Thomas en grootvader 
André) en als boegbeeld van Dagen zonder 
vlees. Samen met actrice Greet Jacobs richtte 
ze het gezelschap BRUT op, en maakte ze de 
theatervoorstelling KNAUS (zie pagina 6). 

De boeken op tafel zijn: Hars van Ane Riel (DK), 
Karateslag van Dorthe Nors (DK) en Deze dag, een 
leven van Jens Andersen of de biografie van Astrid 
Lindgren (SE).

Intiem, uitgepuurd, en bezwerend: geen toeval dat 
Noord-IJsland het decor en de inspiratie vormde 
voor Tom Soetaert. In het klanklandschap van 
OUTER is het heerlijk wandelen. En verdwalen.
Op zaterdag 26 oktober speelt OUTER in 
volledige bezetting ook een (gratis) concert 
in het festivalcentrum (zie pagina 8).
in samenwerking met dienst Cultuur stad Hasselt, Smaaksalon, 
De Morgen & De Tijd Hervonden 

UITGELEZEN HASSELT  
Nordic reading
—
DO 24 OKT 19 — 20 u
Smaaksalon
basis: € 10
+65: € 10 / -25: € 10

—

DO 24 
OKT 19

LETTEREN

© Renaat Nijs
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DEAF CENTER + 
ECHO COLLECTIVE plays 12 conversations with Thilo Heinzmann 
by Jóhann Jóhannsson
—
(POST)KLASSIEK

DO 24 OKT 19 — 20 u 
concertzaal
basis: € 20
+65: € 19 / -25: € 10

—

Deaf Center  
Het Noorse duo Deaf Center bestaat uit de oude 
schoolvrienden Erik K. Skodvin en pianist Otto A. 
Totland (CCHA, 2015). Sinds hun magische debuut 
Pale ravine (2005) - ‘a haunting hommage to the 
world of David Lynch and Angelo Badalamenti’ - 
worden ze beschouwd als een gevestigde waarde 
in de wereld van (post)klassieke elektronische 
muziek.

De mijlpaal van het Noorse duo volgde zes jaar 
later met Owl splinters, dat werd opgenomen 
in de Durton Studio van Nils Frahm in Berlijn. 
Opnieuw acht jaar later - met tussendoor ep 
Recount in 2014 - verscheen eerder dit jaar Low 
distance op het Berlijnse boutique label Sonic 
Pieces. Dat album is een mooie terugkeer naar 
meer verstild en minimalistisch werk zoals op Pale 
ravine. 

DO 24 
OKT 19

Deaf Center

“De Scandinavische neven van Boards of Canada.” 
Humo, 26 november 2005 
“Beste ambient release van het jaar.” 
enola.be, 3 maart 2011 

piano Otto A. Totland / gitaar & elektronica Erik K. Skodvin /
miasmah.com & sonicpieces.com

Echo Collective plays 12 conversations with 
Thilo Heinzmann by Jóhann Jóhannsson 
Het Brussels-based ensemble Echo Collective 
stond de voorbije jaren herhaaldelijk op het 
CCHA-podium. Tijdens SPOTS 2017 in de oude 
gevangenis/UHasselt, vorig seizoen met hun 
plays Amnesiac - waarvoor ze internationale 
waardering oogstten - en daarvoor als ‘de strijkers 
van A Winged Victory For The Sullen en Jóhann 
Jóhannsson’.
 
Diezelfde Jóhann Jóhannsson leerden ze zelfs 
kennen in CCHA toen ze in 2016 bij ons twee dagen 
lang repeteerden voor wat de laatste Europese 
tour zou worden van de IJslandse muzikant en 
componist. 

De (muzikale) vriendschap en verwantschap die 
daar ontstond resulteerde net in een bijzonder 
album bij Deutsche Grammophon, mét tour langs 
de beste Europese zalen.
 
Na Mari Samuelsen en Casco Phil vorig jaar 
opnieuw een bijzonder en absoluut niet te missen 
concert tijdens Nordic night(s)!

“Album of the month.” The Guardian, 13 september 2019   

viool Margaret Hermant & Sophie Bayet / viola Neil Leiter / cello 
Thomas Engelen / © Julien Bourgeois & Jónatan Grétarsson
echocollective.be

MUZIEK
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MUZIEK

 Echo Collective
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PODIUM

De Noorse auteur Karl Ove Knausgård werd 
wereldberoemd met zijn zesdelige autobiografische 
romancyclus Mijn strijd (Min kamp in het Noors). 
In zo’n 3.500 pagina’s pende bij de strijd van zijn ziel 
neer en spaarde daarbij niets of niemand. 

Hij gaf daarmee miljoenen lezers inkijk in de 
meest intieme aspecten van zijn leven. Voorbij de 
schaamte en met de taal als instrument probeerde 
hij de banaliteit van zijn leven te overstijgen. 
Het schrijven gaf zijn leven zin, maar ging 
uiteindelijk ten koste van zichzelf en zijn naasten... 

In KNAUS ontrafelen Valentijn Dhaenens en Alexia 
Leysen een mens die zich afvraagt: ”Waarom?” 
We zien een man die tussen de luiers en de sterren 
zichzelf staande probeert te houden rond de vraag: 
“Wie ben ik?” 

VR 25 
OKT 19

ALEXIA LEYSEN & 
VALENTIJN DHAENENS/
BRUT
KNAUS
—

VR 25 OKT 19 — 20 u  
kleine theaterzaal
basis: € 16
+65: € 15 / -25: € 8

—

KNAUS overstijgt de persoon van Knausgård en 
zoomt genadeloos in op onze diepe behoefte om 
als mens gezien te worden. Als God dood is en de 
hemel leeg, zoekt KNAUS naar wat van waarde is in 
dit universum. 

Alexia Leysen won in 2016 de Dioraphte Cement 
Prijs voor aanstormende theatermakers. Voor 
KNAUS wordt ze bijgestaan door Valentijn 
Dhaenens (SKaGeN), die eigen autobiografische 
elementen integreert, het publiek rechtstreeks 
aanspreekt en ruimte laat voor improvisatie. 

Dhaenens speelde de rol van Gunther in De 
helaasheid der dingen (Felix van Groeningen) 
en schitterde op de planken met een aantal 
monologen die ook in CCHA te zien waren: 
DegrotemonD en De kleine oorlog.   

“*** KNAUS woelt in de getormenteerde geest 
van Karl Ove Knausgard en geeft diens eeuwige 
zielzoeker een boeiende theatrale draai. (…) 
Een zeldzaam ontwapenend gebeuren.” 
De Standaard, 15 april 2019

“*** Dhaenens neemt de zaal moeiteloos mee 
in de meanderende gedachtegangen van zijn 
personage, precies laverend tussen scherpe pijn en 
tragikomische hulpeloosheid.” De Morgen, 15 april 2019

tekst Alexia Leysen naar Karl Ove Knausgård / regie Alexia 
Leysen / dramaturgie Mieke Versyp / met Valentijn Dhaenens / 
scenografie Stef Stessel / productie BRUT, Villanella & 
d e t h e a t e r m a k e r / coproductie Vooruit Gent / uitvoerend 
producent Villanella / met de steun van het Vlaams Fonds der 
Letteren / met dank aan Freek Vielen, De Nwe Tijd, Troubleyn, 
Greet Jacobs, Suzanne Grotenhuis & iedereen uit The 
Knausgård/Hasselblad series / © Diego Franssens / 
brut-theatercollectief.com 
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FESTIVALCENTRUM
DO 24 T/M 

ZO 27 OKT 19

Ook tijdens deze editie van Nordic night(s) komt onze Nordic pop-upbar 
in de kleine parketzaal terug. Dé place to be om in een aangepaste setting voor 
én na te genieten van/met Scandinavisch bier, hapjes en extra (gratis) 
festivalactiviteiten.

OPENINGSUREN 
DO 24 18.30-23 u

VR 25 18.30-23.30 u
ZA 26  16 - 00 u
ZO 27  13 -17 u

SIGUR RÓS Route one
doorlopend

Tijdens de langste dag van de zomer van 2016 reed Sigur Rós de hele ringweg van IJsland af, goed voor 
een reis van 1.332 km. De hele trip werd live uitgezonden op YouTube, op een soundtrack gemaakt met 
generatieve muzieksoftware die hun song Oveður in realtime eindeloos  in nieuwe muzikale richtingen 
duwde. Met Route one glijd je mee doorheen een adembenemend IJslands landschap. Het levert verrassend 
verslavende slow tv op. 

muziek Sigur Rós / productie Sigur Rós & Paul Corley / director of photography Sigur Rós Tómas Örn Tómasson

© Charlotte Knapen



FESTIVALCENTRUM

CONCERT 
Na de double bill van The Gentleman 
Losers en Pétur Ben & B.O.X 
op zaterdagavond kan je in het 
festivalcentrum nog terecht voor een 
gratis optreden van OUTER.

—
(POST)KLASSIEK - POP/ROCK

ZA 26 OKT 19 — 22.15 u   
gratis, reserveren aangewezen 

—

OUTER

Een unieke filmische blend van neoklassieke piano, 
dreampop en elektronica. Componist/producer 
Tom Soetaert schreef het debuutalbum op een 
schapenboerderij in Noord-IJsland. Het resultaat? 
Intieme, uitgepuurde, weemoedige en bezwerende 
pianotracks. 

Studio Brussel, Radio 1, Klara én De Standaard 
pikten het album op dat net heruitgebracht werd 
door het Zweedse label 631 Recordings (zie ook: 
Library Tapes, Dustion O’Halloran & Hauschka, Nils 
Frahm). 

Live is OUTER een onthaastende totaalervaring 
waarbij de sfeer van het album perfect vertaald 
wordt naar het podium. Nog nooit klonk een 
Belgische band zo ‘Nordic’!

“**** Het is heerlijk verdwalen in het klanklandschap 
van OUTER.” De Standaard, 19 december 2018

met Tom Soetaert, Nicolas Delépine, Arne De Tremerie, Laurens 
Van Bouwelen & Wanthanee Wadngam / © Sara Moroye

8 © Charlotte Knapen

ZA 26 
OKT 19
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FESTIVALCENTRUM

FILM(S)
Tijdens Nordic night(s) 2019 
focussen we op een aantal 
(muziek)documentaires van de 
voorbije jaren waarin de IJslandse 
cultuur en natuur een haast even 
belangrijke rol spelen als de 
muziek.

—
FILM

ZA 26 OKT 19 — vanaf 16.30 u  
gratis, reserveren aangewezen

—

SIGUR RÓS Heima
16.30 u -  90’

In 2006 sloot Sigur Rós een lange 
wereldtournee af met een reeks 
onaangekondigde optredens in hun 
thuisland. De concertbeelden worden 
afgewisseld met fraaie natuurbeelden die 
traag voorbijglijden. Heima gaat zo over 
de alomtegenwoordige aanwezigheid 
van thuis, geschiedenis en traditie in de 
hedendaagse IJslandse cultuur. 
regie Dean DeBlois / director of photography G. Magni 
Agustsson & Alan Calzatti / editing Nick Fento / 
muziek Sigur Rós

 ÓLAFUR ARNALDS Island songs
 18 u - 30’

Net voor zijn absolute doorbraak met 
re:member  in 2018 trok Olafur Arnalds 
(CCHA, 2010 én 2015) in 2016 door zijn 
thuisland IJsland. Gedurende 7 weken 
bezocht hij 7 verschillende locaties en 
creëerde er met 7 lokale artiesten 7 
nieuwe nummers. Zo is Island songs een 
ontdekking van de IJslandse cultuur en een 
zoektocht naar de dagelijkse schoonheid.
regie Baldvin Zophoníasson / script Ólafur Arnalds & 
Baldvin Zophoníasson / © Marino Thorlacius

JÓHANN JÓHANNSSON 
18.30 u - 25’

In februari 2018 overleed op 48-jarige 
leeftijd de IJslandse componist en muzikant 
Jóhann Jóhannsson (CCHA, 2007, 2020 
& 2016). Naar aanleiding van het eerste 
deel van een uitgebreide retrospectieve 
bij Deutsche Grammophon spraken 
Áine Devaney en Blair Alexander in zijn 
geboortestad Reykjavík met enkele 
mensen die hem het beste kenden.
regie Áine Devaney & Blair Alexander / cinematografie 
Blair Alexander / © Jónatan Grétarsson

ZA 26 
OKT 19
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DAGNY ROS 
ASMUNDSDOTTIR
rondetafelgesprek met 
de IJslandse chef 
—
LETTEREN

ZO 27 OKT 19 — 14 u  
gratis, reserveren aangewezen

—
Het ruwe en spectaculaire IJsland maakte de laatste 
jaren furore als populaire reisbestemming. Dagny 
Ros Asmundsdottir verhuisde 12 jaar geleden naar 
Antwerpen. Vuur, passie en een tikje branie: dat 
alles typeert haar. 

In haar (h)eerlijke kookboeken Easy Nordic en Easy 
Iceland brengt ze een ode aan de IJslandse kunst 
van het leven: lekker eten, quality time met familie 
en vrienden, klein geluk. 

CCHA houdt de vinger aan de pols, want ze komt 
net eind oktober uit met een derde boek: Roots. 

In een rondetafelgesprek  in het festivalcentrum 
gaat ze in gesprek over het leven in Scandinavië in 
het algemeen en in IJsland in het bijzonder. 

Ze zat nog met Björk in de klas. 
Wat zit er daar in het (gletsjer)
water dat er zoveel authentieke en 
eigenzinnige mensen opgroeien? 
Van Björk en Sigur Rós tot 
Víkingur Olafsson en Jóhann 
Jóhannsson. Zal ze het geheim 
ontsluieren? 

Dagny Ros ziet er altijd fris en 
opgewekt uit, goedlachs en 
vriendelijk. Maar wat voelt ze 
onderhuids? Hoe is het om als 
IJslandse in België te leven? Mist 
ze haar ‘Roots’?

Vervoeg ons aan tafel en neem 
een paar nordic hapjes en 
receptjes mee naar huis. En in 
primeur brengt ze ook al dat 
nieuwe boek mee!

ZO 27 
OKT 19

FESTIVALCENTRUM

© Charlotte Knapen

©Thomas Sweerteagher
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VR 25 
OKT 19

COMPANY SUSANNA LEINONEN
Nasty
—
BELGISCHE PREMIÈRE 
HEDENDAAGSE DANS

VR 25 OKT 19 — 21.30 u  
theaterzaal
basis: € 20
+65: € 19 / -25: € 10

—

Susanna Leinonen is één van de meest 
vooraanstaande Finse choreografen. Met haar 
gezelschap creëerde ze intussen 18 producties en 
tourde ze in meer dan 25 landen. Daarnaast werkt 
ze in opdracht voor grote dansinstellingen als 
The Royal Swedish Ballet, het Danish Dance 
Theatre en het Nürnberg Ballet. 

Leinonens unieke bewegingstaal is zeer fysiek, 
gedetailleerd en expressief. Compromisloos 
benadert ze beweging, lichamelijkheid en 
techniciteit van de dans. De dansers zijn als 
machines die schijnbaar onvermoeibaar de ene 
adembenemende complexe beweging na de 
andere uitvoeren.

Anderzijds, of precies 
daardoor, worden haar 
choreografieën gekenmerkt 
door een ontroerende, 
surrealistische en 
droomachtige visie op 
het menselijke bestaan. 

Nasty - geïnspireerd door 
Donald Trumps omschrijving 
van Hilary Clinton als 
‘a nasty woman’ - toont 
een onverbloemde visie op 
onze maatschappij en is een 
opvallend actueel werk. 
De #metoobeweging 
is zichtbaar aanwezig in 
deze choreografie die de 
verbale en fysieke aanvallen, 

verwachtingen en beperkingen onderzoekt die 
het vrouwelijke lichaam doorstaat en ondergaat. 

Nasty is een immens indrukwekkende en tot 
nadenken stemmende productie die actuele 
onderwerpen met een bewonderenswaardige 
intensiteit confronteert. Maar zoals altijd met het 
werk van Leinonen, wordt de boodschap met 
subtiliteit en abstracte bewegingen overgebracht.   

choreografie Susanna Leinonen / dans Emmi Hakala, Tiia 
Huuskonen, Maria Nurmela, Elisa Tuovila & Tatiana Urteva / 
kostuums Sari Nuttunen / lichtontwerp Harri Peltonen / video 
Ville Seppänen / geluidsontwerp Teemu Korpipää / muziek Arvo 
Pärt, Max Richter, Jóhann Jóhannsson, Hildur Guðnadóttir, 
Robert Aiki Aubrey & Teemu Korpipää / © Mirka Kleemola /
susannaleinonen.com

PODIUM
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ZA 26 
OKT 19

The Gentleman Losers
The Gentleman Losers zijn de Finse broers Samu 
en Ville Kuukka. Hun mix van ambientesthetiek, 
post-rock-invloeden en een vleugje americana 
- denk: Sparklehorse meets Boards Of Canada, 
songs als vergeelde en halfvergane foto’s - won vele 
bewonderaars met het titelloze debuut uit 2006. 
Opvolger Dustland (2009) groeide het voorbije 
decennium zelfs uit tot een onvervalste cultplaat. 

Nils Frahm is al jarenlang fan en pleitbezorger van 
de band. Hij selecteerde één van hun nummers 
voor LateNightTales én nodigde de groep uit op 
het door hem gecureerde Reflector festival in de 
Elbphilharmonie van Hamburg. 

gitaar & elektronica Samu Kuukka & Ville Kuukka /
gentlemanlosers.com

 

THE GENTLEMAN LOSERS + PÉTUR BEN & 
B.O.X (BAROQUE ORCHESTRATION X)
—
BELGISCHE PREMIÈRE 
POP-ROCK/ SINGER-SONGWRITER

ZA 26 OKT 19 — 20 u  
kleine theaterzaal
basis: € 20
+65: € 19 / -25: € 10

—

Pétur Ben & B.O.X (Baroque Orchestration X)
De IJslande singer-songwriter Pétur Ben speelde 
eerder al op Nordic night in 2007. Zijn debuut Wine 
for my weakness (2006) won de Icelandic Music 
Award voor het beste album, net als opvolger God’s 
lonely man uit 2012. 

De voorbije jaren werkte Pétur Ben vooral aan 
soundtracks en diverse muziekprojecten, al of 
niet in samenwerking met artiesten als Nick Cave, 
Amiina, Mugison en… B.O.X, het Antwerp-based 
barokcollectief rond Pieter Theuns en drijvende 
kracht achter projecten als Sága (met Dez Mona), 
The loom of mind (met Mugison en Pétur Ben) en 
miXmass in deSingel. 

Dit najaar verschijnt eindelijk album nummer drie. 
Daarvoor werkt Pétur Ben samen met o.a. Helgi 
Jónsson en Emiliana Torrini. Speciaal voor Nordic 
night(s) komt hij dat album in België voorstellen 
én speelt hij de nieuwe nummers niet met zijn 
reguliere band, maar met B.O.X. 

“**** Eén van de beste singer-songwriters van 
Noord-Europa. Humo, 6 januari 2019

zang & gitaar Pétur Ben / band B.O.X. onder leiding van Pieter 
Theuns / © Karolina Maruszak /
peturben.com & boxbaroque.com

MUZIEK
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ZA 26 
OKT 19

DET NORSKE SOLISTKOR O.L.V. GRETE PEDERSEN
Nordic voices
—
KLASSIEKE MUZIEK

BELGISCHE PREMIÈRE 
ZA 26 OKT 19 — 20.30 u  
Sint-Quintinuskathedraal
basis: € 22
+65: € 21 / -25: € 11

—

Een avond met vooral Scandinavische koormuziek 
door het beste kamerkoor van Noorwegen, 
vermaard om de uitvoering van klassiek en 
hedendaags repertoire. Het Noors Solistenkoor 

werkt geregeld samen met orkesten 
als het Noors Radio Orkest, 
het Noors Kamerorkest en het 
Italiaanse barokensemble Europa 
Galante. 

De kern van het repertoire wordt 
gevormd door de klassieke werken 
uit de Scandinavische en de 
internationale koorliteratuur. 
De leden van het koor zijn allen goed 
opgeleide, zorgvuldig geselecteerde 
zangers, die binnen en buiten het 
koor ook solistisch optreden. 

Dit programma toont de rijkdom van de muziek 
uit het Noorden in combinatie met Frank Martins 
Mis voor dubbelkoor, één van de mooiste 
miscomposities van de vorige eeuw. Deze mis van 
de Zwitser bleef veertig jaar onuitgevoerd. Het 
Noors Solistenkoor brengt ook een recent werk van 
landgenoot Ørjan Matre, op oude Griekse teksten 
over de mythe van Orpheus. 

Treed binnen in deze authentieke Scandinavische 
klankwereld. Na Voces Suaves en Vox Luminis vorig 
seizoen opnieuw een subliem koor in de Sint-
Quintinuskathedraal.  

dirigent Grete Pedersen / © Marte Christensen /
solistkoret.no

Gunnar Eriksson Romanska bågar
Frank Martin Mis voor dubbelkoor (delen)
Sven-David Sandström Lobet den Herrn
Ørjan Matre Orphic Songs, nr. 1, 2 & 3
Songs of the sun Scandinavian folk music 
following the nature from the sunrise to the sunset
Edvard Grieg Fire Salmer (Vier Psalmen), nr. 1 & 4

MUZIEK



ZA 26 
OKT 19

ZO 27 
OKT 19

CLAIRE PARSONS CO. 
Grass/Gras (4+)
—
FAMILIE

BELGISCHE PREMIÈRE 
ZA 26 — 15 u & ZO 27 OKT 19 — 14 u  
podium op podium theaterzaal
basis: € 10
+65: € 9 / -25: € 9

—
Het podium is bedekt met gras en een halve 
auto staat op het punt om binnen te rijden. Twee 
roodharige figuren en een buurman, die naar koffie 
hunkert, verschijnen. 

De muziek vermengt zich met geluiden van vogels 
en… grasmaaiers. Plots jongleert de regen onder 
een wolk. Hier in het gras kan alles gebeuren! 
Grass/Gras is een fantasierijke samenwerking 
tussen Claire Parsons Co. en het Stockholmse 
Marionetteatern, waarbij dansers, poppenspelers 
en circusartiesten elkaar vinden in hun fantasie. 

De Zweedse choreografe Claire Parsons richtte 
haar gezelschap op in 2014. Haar werk wordt 
gekenmerkt door sterke beelden, een rijke humor 
en een grote verbeeldingskracht. Haar voorstelling 

Marmelade (2014) werd al wereldwijd uitgenodigd 
op festivals, dus zijn we nu heel verheugd om tijdens 
Nordic night(s) deze elegante en warme productie 
Grass/Gras in Belgische première voor te kunnen 
stellen. 

“As in Parsons’ signature piece Marmalade, Grass 
is curious and inventive in its movement, dancing 
and surreal imagery. (…) It is imaginative, absolutely 
wondrous and ingenious.” Svenska Dagbladet

choreografie & regie Claire Parsons / spel Mira Björkman, 
Emelie Garmén, Elias Girod, Petter Wadsten & David Nondorf /
scenografie Anna Nyberg / muziek Mikael Svanevik / kostuums 
Bitte Palm / masker Gunilla Pettersson / lichtontwerp Olof 
Carlsson / poppen Kay Tinbäck Du Rées / advies poppenspel 
Helena Nilsson / coproductie Marionetteatern Stockholm / met 
de steun van Swedish Arts Council / © Petra Hellberg /
claireparsons.com 
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MUZIEK

ZO 27 
OKT 19

URBAN PIANO QUARTET
Pēteris Vasks & 
Johannes Brahms
—
KLASSIEKE MUZIEK

ZO 27 OKT 19 — 11 u  
kleine theaterzaal 
basis: € 16
+65: € 15 / -25: € 8

—
Urban Piano Quartet werpt een moderne, frisse en 
dynamische blik op klassiekers uit het repertoire. 
Tegelijkertijd wordt het publiek ook meegevoerd 
naar nieuwere Noordse klanken. Na hun oprichting 
in Brussel in 2018, won het kwartet al meteen de 
Supernova kamermuziekwedstrijd. 

Eén van de prachtigste hedendaagse ontdekkingen 
is het werk van de Letse componist Pēteris Vasks. 
Frank Braley gaf hiervan een voorsmaakje met 
diens Musica dolorosa tijdens Piano day(s) 2019. 
Door het gebruik van bepaalde kleuren, sferen 
of muzikale smaken dompelt Vasks de luisteraar 
onder in het Letse universum. Folklore-elementen 
en een karakteristieke ritmische puls kruiden zijn 

muziek. Zijn Piano quartet toont duidelijk invloeden 
van Vivaldi en Sibelius. Laat je betoveren door een 
passioneel, obsessief, maar ook lyrisch, zacht en 
hoopgevend muziekstuk! 

Het derde pianokwartet van Brahms is ook wel 
bekend onder de naam Werther kwartet en is 
één van de hoekstenen in zijn hele œuvre. 
Het werk is ongetwijfeld het meest persoonlijke, 
het diepste en het meest ‘afgewerkte’ van zijn drie 
pianokwartetten. Het grijpt de luisteraar bij de keel 
met een prachtige afwisseling tussen melancholie,  
angstgevoelens en Brahmsiaanse eindeloze 
tederheid. 
viool Nicolas Dupont / altviool Clément Holvoet / cello Kacper Nowak / 
piano Monika Darzinkeviciute / © Lara Herbinia

Pēteris Vasks Piano quartet
Johannes Brahms Pianokwartet nr. 3 in do klein, 
opus 60, Werther-kwartet 
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