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FORHÅND
ETUKÄTEEN
FYRIRFRAM
—
Er was eens Nordic night, na 10 edities een referentie voor de 
muziek uit het noorden. Met optredens van artiesten als Jóhann 
Jóhannsson, Under Byen, Ólafur Arnalds, Efterklang, Susanna, 
Rebekka Karijord, Agnes Obel, Emiliana Torrini en vele anderen.

Nu vouwen we Nordic night zachtjes op en plooien Nordic 
night(s) open: een multidisciplinair kunstenfestival vanuit het 
noorden. Met dans, pop en rock, jazz, klassieke muziek, video/
film en een familievoorstelling. Maar ook met een randprogramma 
met lezing en debat, een workshop tekenen en een heus 
festivalcentrum mét shop.

Wordt echt elke wereldhit geschreven in Zweden? 
Speelt elke IJslander in een band? 
Schrijven ze de beste thrillers in het hoge noorden? 
En maken ze daar meteen ook de beste televisie/dvd-series?
Komen de mooiste designobjecten en meubelen uit Scandinavië?

CCHA gaat op zoek naar het antwoord op deze en vele andere 
vragen in een jaarlijks weerkerend festival eind oktober. Ontdek 
het programma van de eerste editie op de volgende pagina's en 
op - met teasers, video's en recensies - www.nordicnights.be!

Velkommen, tervetullut, Välkommen, velkomið!

festival uit het Noorden
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NEON DANCE
Empathy
—
BELGISCHE PREMIÈRE

HEDENDAAGSE DANS

DO 27 OKT 16  — 20 u
theaterzaal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

—

Neon Dance van choreografe 
Adrienne Hart is één van 
de meest veelbelovende 
jonge dansgezelschappen 
uit het Verenigd Koninkrijk. 
Aan de basis van hun creaties 
liggen steeds samenwerkingen 
met beeldende kunstenaars, 
onderzoekers en muzikanten. 

Dat resulteert in zeer diverse 
producties voor huizen als 
de prestigieuze danstempel 
Sadler's Wells en het Royal 
Opera House in Londen tot 
grootschalige festivals als 
Glastonbury. De dansers van 
Neon Dance waren eerder al 
te zien in producties van Ohad 
Naharin, Hofesh Shechter, 
Wayne McGregor, Angelin 
Preljocaj en Mark Tompkins. 

Geïnspireerd door Zero 
degrees of empathy van 
psycholoog Simon Baron-
Cohen reflecteert het 
ontroerende Empathy op wat 
ons beïnvloedt om mee te 
voelen met anderen. 
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De vijf dansers balanceren 
langs en over elkaar terwijl 
ze navigeren doorheen de 
bekroonde lastersculptuur van 
Numen. 

Na eerdere samenwerkingen 
met Peter Broderick voor 
Falling from trees en Nils Frahm 
voor The intention tekenen 
ditmaal Gyda Valtýsdóttir 
(múm), Shahzad Ismaily en 
Mads Brauer en Casper 
Clausen van Efterklang voor de 
soundtrack. In CCHA begeleidt 
Gyda Valtysdóttir de dansers 
live.

"An extremely striking and 
telling portrayal of the spectrum 
of human empathy. This 
powerful piece pierced deep 
into our hearts." 
Derby Evening Telegraph

concept & choreografie Adrienne Hart / dans 
Maeva Berthelot, Annapaola Leso, David 
Lloyd, Carys Staton & Ygal Tsur / muziek 
Mads Brauer, Casper Clausen, Shahzad 
Ismaily & Gyda Valtysdóttir / live muziek 
Gyda Valtysdóttir / lasersculptuur Numen / 
lichtontwerp Stuart Bailes / kostuums Ana 
Rajcevic / research Simon Baron Cohen & 
Tiffany Watt-Smith / met de steun van Arts 
Council Southwest, Royal Opera House, 
Pavilion Dance South West, Swindon Dance, 
Uferstudios & University Of Arts London / 
© Tonje Thilissen 

www.neondance.org

DO 27 
OKT 16
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De Barokksolistene - in 
residentie bij de Bergen 
National Opera - staan onder 
de artistieke leiding van violist 
Bjarte Eike, een flamboyante 
musicus die zegt: "Baroque is 
the new rock." Zijn ensemble 
verovert de wereld met verfijnde 
technieken en avontuurlijke 
ideeën.

Met The image of melancholy 
doen ze barokmuziek van 
Dowland, Bieber en Holborne 
rijmen met Noorse melodieën en 
improvisaties. Een ontroerende, 
haast meditatieve ervaring. 

sopraan Berit Opheim / viool & artistieke leiding  
Bjarte Eike / viool Milos Valent / altviool Per 
Buhre / cello Mime Brinkmann & Judith-Maria 
Blomsterberg / orgel & klavecimbel Hans Knut 
Sveen / luit n.t.b. / © Elias Gammelgard & Helge 
Norbakken

www.barokksolistene.com

De Noorse Barokksolistene 
drijven op het muzikale erfgoed 
van hun land en zetten daarmee 
hoogst originele projecten 
op zoals barokke jamsessies 
met traditionele volksmuziek, 
virtuoze muzikale duels en 
composities van Purcell en 
collega’s. Ze exploreren het 
gebruik van melancholie in  
de muziek doorheen de 
eeuwen. 

De combinatie met humor, 
doldwaze anekdotes en 
fantastisch musiceren is 
gewoonweg onweerstaanbaar. 

BAROKKSOLISTENE
The image of melancholy
—
KLASSIEKE MUZIEK/ BAROQUE REVISITED

DO 27 OKT 16 — 20 u
Sint-Quintinuskathedraal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

—

Bjarte Eike
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dat enkel ijsmuziek uitbrengt.  
Sinds de eerste volle maan 
van 2006 organiseert hij ook 
het jaarlijkse Ice Music Festival 
in het Noorse Geilo en toerde 
hij met dit project al door 
Noorwegen, Spitsbergen, 
Polen, Duitsland en Japan.

De minimalistische - losjes op 
Noorse traditionele muziek 
geïnspireerde - klanken van 
de ijspercussie krijgen live 
begeleiding van een ijshoorn, 
wat elektronica, de ijzig mooie 
stem van Maria Skranes en 
videoprojecties.

"**** Chill out music." 
The Evening Standard

ijshoorn & percussie Terje Isungset / zang & 
elektronica Maria Skranes / video Anastasia 
Isachsen / ijsmeester Frida Isungset / © Bjorn 
Furuseth & Emilie Holba

www.icemusic.no & www.isung.no

Percussionist Terje Isungset 
is al meer dan vijftien jaar een 
pionier op het gebied van 
ijsmuziek, muziek gespeeld op 
instrumenten uit ijs. Elke winter 
trekt hij naar de Noordse meren 
en zaagt er ijsklompen uit 
de dikke eeuwenoude ijslagen 
van de bevroren meren. Uit 
die blokken maakt hij dan 
ijsinstrumenten.

In 2001 nam hij 's werelds 
eerste cd met ijsmuziek op 
tijdens een concert in het 
Ice Hotel Sweden. Datzelfde 
concert werd zelfs integraal 
uitgezonden op de Zweedse 
nationale televisie. In 2005 
richtte Terje All Ice Records op, 
een onafhankelijk plantenlabel 

TERJE ISUNGSET
IJsconcert
—
HEDENDAAGS/ROOTS

DO 27 OKT 16  — 21.30 u
kleine theaterzaal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

—
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Verneri Pohjola Quartet 

VERNERI POHJOLA QUARTET 
+ ODDARRANG
—

JAZZ

VR 28 OKT 16  — 20 u
kleine theaterzaal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

—
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Zonet verscheen album nummer 
vier: Agartha, en dat stellen ze 
voor tijdens Nordic night(s).

“**** There’s much here for 
admirers of the work of Ólafur 
Arnalds, Sigur Rós and even 
Arcade Fire.” 
musicomh.com, 7 oktober 2013

“**** From the laconic lyricism 
of Ennio Morricone to free jazz 
to the rockanthem crescendos.” 
The Guardian, 10 Oktober 2013

“**** One of the leading lights 
in the contemporary jazz scene.” 
musicomh.com, 23 september 2016

drums Olavi Louhivuori / trombone Ilmari Pohjola / 
cello Osmo Ikonen / gitaar Lasse Sakara / contrabas 
Lasse Lindgren / © Tero Aanonen 

www.oddarrang.com

VR 28 
OKT 16

ODDARRANG
Het Finse Oddarrang, een 
uniek kwintet rond drummer/
componist Olavi Louhivuori 
(trouwens ook de drummer van 
het Tomasz Stanko Quintet), 
laat invloeden uit jazz, klassiek 
en postrock samensmelten 
tot een wondermooi geheel. 
De ongewone instrumentatie 
van trombone, cello, gitaar, 
akoestische bas en drums geeft 
een unieke klankkleur aan de 
composities. Referenties die 
wel vaker vallen zijn zowel E.S.T. 
(Esbjörn Svensson Trio) als 
Sigur Rós en Mogwai.

Hun debuut Oddarrang uit 
2007 won de Finse Emma 
award voor het beste jazz 
album. Daarna toerden ze 
uitgebreid langs o.a. het Paris 
Jazz Festival, het Dublin 12 
Points Festival en Bremen 
JazzAhead. 

Met Cathedral uit 2009, en 
In cinema (2013), bevestigden 
ze hun reputatie één van 
de meest opmerkelijke 
Scandinavische bands te zijn.

VERNERI POHJOLA QUARTET 
Trompettist Verneri Pohjola 
behoort tot de top van de 
Finse jazzscene en wordt vaak 
omschreven als “de Miles Davis 
van het Noorden”. Zijn debuut 
Aurora uit 2009 was een schot 
in de roos en werd bekroond 
als beste jazzalbum in Finland.  
Nog geen jaar later weet hij 
die positie te verstevigen 
met Ancient history, een 
conceptplaat waarop Pohjola 
een impressie geeft van de rijke 
jazzgeschiedenis.

Ook in de internationale pers 
kregen beide albums lovende 
recensies, wat opnieuw 
gebeurde met het meest 
recente Bull horn, dat zonet 
andermaal de Emma award voor 
beste Finse jazzalbum won. 

In zijn kwartet bundelt Pohjola 
een garde jonge Finse beloftes: 
pianist Aki Rissanen, bassist 
Antti Lötjönen en drummer 
Teppo Mäkynen. De ontdekking 
van Jazz Brugge 2014 mag 
gewoonweg niet ontbreken 
tijdens Nordic night(s)!

"Door het verfijnen van zijn 
stijl is Pohjola al weer een 
stapje opgeschoven naar de 
frontlinie van de hedendaagse 
trompettisten." 
cobra.be, 5 maart 2015

"**** A hauntingly irresistible 
album." 
allaboutjazz.com, 6 februari 2015

trompet Verneri Pohjola / piano Aki Rissanen / 
contrabas Antti Lötjönen / drums Teppo 
Mäkynen / © Aga Tomaszek  

www.verneripohjola.com

Oddarrang
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HET HOUTEN HUIS, OORKAAN & 
NORDLAND VISUAL THEATRE
Onbekend land (6+)
—

FAMILIE

ZA 29 OKT 16 — 15 u
kleine theaterzaal
basis: 8 euro
+60: 7 / -26: 7
familieABO: 7

—

ZA 29 
OKT 16

Na een lange reis zet ze haar 
koffers op de ijzige bergtop. 
Dit is haar nieuwe thuis, maar 
alles is hier anders. Een luchtbel 
brengt de post en de buren 
varen op de rug van een groot 
zeedier naar haar toe. Onder 
de sneeuw schijnen lichtjes en 
klinkt er vreemde muziek.

Langzaam ontdekt ze hoe alles 
werkt in dit onbekende land, 
maar als ze haar koffer open 
maakt stromen heimwee en 
herinneringen naar buiten.

Het Houten Huis bracht al 
schitterende producties als 
Hotel Perdu (Zilveren Krekel), 
Adios (Gouden Krekel), Beet! 
(Zilveren Krekel) en Vuurtoren 
wacht. Nu werken ze met 
de muzikanten van Oorkaan 
(pagina 22) en het Noorse 
Nordland Visual Theatre aan 
een wereld vol  live muziek en 
verbazingwekkende beelden.

Deze voorstelling past perfect 
in het festival Nordic night(s). 
Trek je warme jas aan, kom mee 
op reis naar het echte Noorden 
en ontdek hoe anders (en toch 
weer niet) mensen er leven.

“A fantastic performance” 
Lofotposten, Norway

 “Simple and pure scenery, 
but also very complex and 
sometimes brutal soundscapes, 
to tell us an universal story 
about disaster and perhaps 
rescue. The story was told by 
an efficient use both humor and 
‘big emotions’.” 
Lofotposten, Norway

regie Gienke Deuten / concept & idee Inez de 
Bruijn & Elien van den Hoek / regieassistent 
Frederieke Vermeulen / dramaturgie Preben 
Faye-Schjøll / muzikale dramaturgie Caecilia 
Thunnissen / spel Radek Fedyk, Martin Franke, 
Raimund Groß & Inez de Bruijn / muziek Radek 
Fedyk, Martin Franke & Raimund Groß  / vorm 
Marlies Schot / kostuums Freja Roelofs / 
lichtontwerp Desiree van Gelderen / © Ilja 
Lammers

www.hethoutenhuis.org



12 13

POST UIT HESSDALEN,
MUZIEKTHEATER TRANSPARANT 
& WINTERVUUR
Poolnacht
—
INSTALLATIE/FILM

ZA 29 OKT 16 — 16 & 18 u
podium op podium theaterzaal
basis: 12 euro
+60: 11 / -26: 8
ABO6: 10 / ABO10: 9

—

ZA 29 
OKT 16

In het meest noordelijke gebied 
van Europa - ver voorbij de 
noordpoolcirkel en vlakbij 
Groenland - ligt het eiland 
Sørøya. Elke winter veegt 
de 'poolnacht' hier het 
onderscheid tussen dag en 
nacht weg. Wekenlang komt 
de zon niet op en wakkert 
de aanhoudende duisternis 
depressie en verveling aan. 

Vijf bevriende kunstenaars 
trekken in de winter van 2014 
weg uit de westerse ratrace 
naar dit onherbergzame gebied. 
Tijdens hun verblijf hielden ze 
een dagboek bij waaruit ze 
een intrigerende monoloog 
puren, ingesproken door Geert 
van Rampelberg (bekend van 
Olympique Dramatique). 

De makers onderzoeken 
ons verlangen naar meer tijd 
en minder impulsen in een 
desoriënterend landschap 
gedomineerd door sneeuw 
en donker. 

Ze nodigen het publiek uit in 
een artificieel landschap en 
dompelen het langzaam onder 
in een bevreemdende beleving. 
Poolnacht is een audiovisuele 
voorstelling over de 'nacht 
zonder einde'.

“Het prachtige aan deze 
voorstelling is dat je hun 
belevenis aan den lijve ervaart  
in een volledig verduisterde 
zaal. Je zit zeer dicht tegen  
een projectiescherm dat  
de hele scène beslaat. Daarop 
begint - zo lijkt het - een zwart-
witdocumentaire over het 
landschap van Sørøya.” 
FocusKnack, 12 januari 2016

concept & creatie Liesbet Grupping, Stijn 
Grupping, Frederik Meulyzer, Ine Van Baelen  
& Lucas Van Haesbroeck / zangstem Claron 
McFadden / vertelstem Geert Van Rampelberg / 
coproductie Muziektheater Transparant & 
Wintervuur festival / © Liesbet Grupping 

www.postuithessdalen.be &
www.transparant.be

zie ook het na-/voorgesprek 
met Ine Van Baelen (pagina 16)
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EXEC
Exec in de Deense singer-
songwriter Troels Abrahamsen, 
die in zijn thuisland vooral 
bekend is als zanger van 
de indie-groep Veto. Exec 
is wat anders: desolate en 
verstilde pianosongs met 
Troels’ melancholieke zang 
vol existentiële vragen, 
twijfel en weemoed. Songs 
die hij live alleen op piano 
vormgeeft: dynamisch, 
uitermate emotioneel en zeer 
ontwapenend. 

EXEC + SØREN JUUL 
+ LIIMA
—
POP-ROCK

ZA 29 OKT 16  — 20 u
Muziekodroom
basis: 20 euro
+60: 20 / -26: 20
ABO6: 18 / ABO10: 18

—

SØREN JUUL
De Deense singer-songwriter 
Søren Juul debuteerde in 2013 
als Indians met Somewhere 
else op het toonaangevende 
label 4AD (Bon Iver, Efterklang, 
Mark Lanegan, The National…). 
Het hartverwarmende album 
klonk heel dromerig, met 
een laagje tristesse en veel 
aandacht voor melodie. Nadien 
ging ‘de Deense Bon Iver’ op 
tour met o.a. Beirut en Perfume 
Genius. 

Sindsdien verruilde hij 
Kopenhagen voor New York 
en Portland om zich uiteindelijk 
terug te trekken in een klein 
kustplaatsje in het zuidwesten 
van Denemarken. Daar werkte 
hij aan This moment dat in juni 
onder eigen naam verscheen. 
Op het album songs die zowel 
modern als nostalgisch klinken. 
Denk (nog steeds) Bon Iver, 
maar ook Ásgeir, Owen Pallett 
en Efterklang.

zang, gitaar & elektronica Søren Juul / © Sam 
Christmas

www.sorenjuul.com

Søren JuulExec

Debuut The limber real stelde 
hij eerder dit jaar voor tijdens 
het Cross-linx festival in 
Nederland, vanavond is België 
aan de beurt.

Voor fans van Scott Walker, 
Antony & The Johnsons en 
Gonzales.

"8/10 Een sterk en doorleefd 
album, de moeite om 
te ontdekken." 
peek-a-boo-magazine.be, 2 februari 2016

"8/10 Kleurrijke landschappen 
als een liefdesverklaring aan 
de piano." 
darkentries.be, 8 maart 2016

piano & zang Troels Abrahamsen / © Sofie 
Amalie Klougart 

www.e-x-e-c.com
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LIIMA
Liima, dat is Efterklang plus 
de Finse percussionist Tatu 
Rönkkö. Twee jaar geleden 
eindigde (tijdelijk) het verhaal 
van één van de meest 
invloedrijke indiebands 
van Denemarken. In vijftien 
jaar tijd bouwden ze een 
grensverleggend œuvre 
op, met invloeden uit zowel 
elektronica, experimentele pop 
als hedendaags klassiek. 

Kernleden Casper Clausen, 
Mads Brauer en Rasmus 
Stolberg werkten de 
voorbije jaren met de Finse 
percussionist Tatu Rönkkö aan 
nieuwe muziek onder de naam 
Liima. Op debuut ii blijft de 
typerende sound en klankleur 
van Efterklang onderhuids 
herkenbaar maar met Rönkkö 
erbij klinkt de band ook een 
stuk elektronischer. Liima is 
een 'work-in-progress', met 
vooral live veel ruimte voor 
improvisatie. Ritmisch complexe 
muziek, met een prominente 
plaats voor samples, elektronica 
én de meeslepende vocals van 
Casper Clausen. 

Efterklang schitterde in 2010 
al tijdens onze Nordic night#5 
- met die avond ook Ólafur 
Arnalds op de affiche - nu 
sluiten ze als Liima de eerste 
editie van Nordic night(s) af.

"**** Een vleugje Hot Chip, 
jazzinvloeden à la STUFF., 
zelfs indierock van The War on 
Drugs. (...) Liima voert ons van 
de diepste, donkerste grotten 
tot de geheimzinnigste bossen. 
(...) Een album om te koesteren, 
het is als het ware subliima." 
indiestyle, 19 maart 2016

"Als een kruising tussen David 
Bowie en Darkside. Behoorlijk 
indrukwekkend." 
Rifraf, maart 2016

zang & instrumenten Casper Clausen / bas 
Rasmus Stolberg / elektronica & instrumenten 
Mads Brauer / percussie Tatu Rönkkö / 
© Tomas Jauk

www.efterklang.net

Liima
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RANDPROGRAMMA
—

NA-/VOORGESPREK 
POST UIT HESSDALEN
—
ZA 29 OKT 16  — 17.15 u 
festivalcentrum
max. 25 deelnemers
gratis, reserveren aanbevolen

—

WORKSHOP 
DRAWING DAY#1
—
WORKSHOP

ZA 29 OKT 16  — 13 tot 15.30 u
vergaderzaal 4
doelgroep 16+
tekenliefhebber, academieganger, 
tekenaar, perfectionist
max. 25 deelnemers
inschrijven via www.thebigdraw.be
15 euro voor 2 workshops/activiteiten

—
Laat je inspireren door de 
muziek uit het noorden en 
maak een cover/hoes!

Benjamin Leroy tekent als 
professioneel illustrator al 
13 jaar de pannen van het 
dak, vooral in kinderboeken, 
maar ook voor het theater, 
magazines en kranten. Zijn 
werk kenmerkt zich door een 
bijzondere mix van humor, 
detail en absurditeit. Benjamin 
Leroy begint elke tekendag 

met een uur ‘wild', intuïtief 
schetsen. Dat ‘wilde werk’ 
is vaak de voedingsbodem 
voor later. Daarin voelt hij de 
verwantschap met het werk 
van Kim Hiorthøy, waarin veel 
aandacht is voor intuïtie en 
directheid.
 
In deze workshop wil Benjamin 
Leroy met jou - tekenliefhebber, 
academieganger, tekenaar, 
perfectionist - op zoek gaan 
naar manieren om op een 

intuïtieve en directe manier tot 
een tekening te komen. Een 
tekening die een platenhoes 
zou kunnen worden, zoals Kim 
Hiorthøy er zoveel ontworpen 
heeft. Benjamin Leroy toont 
inspirerende, originele schetsen 
en laat zien hoe hij tot een 
beeld komt. 

© Benjamin Leroy

Post uit Hessdalen vzw werd 
in augustus 2014 opgericht 
door cinematograaf en 
circusartiest Stijn Grupping 
en theatermaker en scenariste 
Ine Van Baelen. Post uit 
Hessdalen wil in samenwerking 
met verschillende artiesten het 
gebruik van audiovisuele media 
in live opvoering onderzoeken, 
ingegeven door een fascinatie 
voor een virtuele realiteit 
die een andere realiteit kan 
verdringen.

In Poolnacht (pagina 13) 
onderzoeken ze of een virtueel 
landschap de behoefte aan 
vrije natuur kan inlossen in een 
verstedelijkte en overbevolkte 
denkbare toekomst. 
 
Ine en Stijn lieten zich, geheel 
(on)toevallig, leiden en 
inspireren door Stil de tijd van 
Joke Hermsen. CCHA brengt 
deze kunstenaars nu bij elkaar 
tijdens Nordic night(s), waar 
verstilling in woord en in beeld 
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het rondvierkant 

JOKE HERMSEN
Verrukkelijke verveling

—
ZA 29 OKT 16  — 19 u
festivalcentrum
max. 18 deelnemers
gratis, reserveren aanbevolen

—
Samen met de kunstenaars van 
Nordic night(s) onderzoeken 
we ons verlangen naar meer tijd 
en minder impulsen. 

In onze wereld is tijd een 
economisch goed geworden. 
En dat terwijl tijd juist 
onbetaalbaar is. We hebben 
steeds minder tijd, gaan er ook 
steeds minder goed mee om. 

het rondvierkant kadert in CONTEXT, het nieuwe programma 
waarmee CCHA het socio-culturele debat wil aanzwengelen. 
het rondvierkant duikt op in festivals en verbindt zich met 
voorstellingen en/of tentoonstellingen. Telkens nodigen één 
of meerdere experten achttien mensen uit rond de tafel voor 
een gesprek.

Eerder (2009) haalde de 
Nederlandse schrijfster en 
filosofe Joke Hermsen 'tijd' 
uit de vergeethoek met haar 
essaybundel Stil de tijd. Met 
een titel ontleend aan Gerrit 
Kouwenaar (spel het vlees, stil 
de tijd, leef nog even) stelde ze 
vragen als: van wie is de tijd? 
Hebben we ooit nog tijd? 

In Kairos, een nieuwe 
bevlogenheid (2014) liet 
Hermsen zien wat er gebeurt 
als mensen de kloktijd even stil 
zetten en volgens hun innerlijke 
tijd gaan leven. In het voorjaar 
van 2017 verschijnt haar 
nieuwe roman Rivieren keren 
nooit terug, een boek over tijd, 
rouw en herinnering. 

© Tessa Posthuma de Boer

plaats en ruimte krijgt. Ine Van 
Baelen brengt op zaterdag 
29 oktober tussen beide 
voorstellingen van Poolnacht 
een spannend verhaal over 
de fascinerende zes weken 
die zij doorbracht in het meest 
noordelijke gebied van Europa, 
ver voorbij de noordpoolcirkel. 
Waar de nacht zonder einde 
lijkt, maar waar het Noorderlicht 
schijnt. 

“Ik zou willen dat er plekken 
bestonden die blijvend waren, 
onbeweeglijk, onaantastbaar, 
onaangeraakt en haast niet 
aan te raken, onveranderlijk en 
geworteld; plekken die konden 
dienen als referentie, als 
vertrekpunt, als bron”
(Georges Perec)

Joke Hermsen
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DAG FOR DAG, PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ, DAG FÖR DAG, DAG FRÁ DEGI

DO 27 OKT 16

20 u NEON DANCE Empathy - Belgische première HEDENDAAGSE DANS 4

20 u  BAROKKSOLISTENE The image of melancholy KLASSIEKE MUZIEK 6

21.30 u TERJE ISUNGSET IJsconcert HEDENDAAGS/ROOTS 9

VR 28 OKT 16

20 u VERNERI POHJOLA QUARTET + ODDARANG JAZZ 10

ZA 29 OKT 16

13 u  WORKSHOP DRAWING DAY   16

15 u  HET HOUTEN HUIS, OORKAAN & NORDLAND VISUAL THEATRE Onbekend land (6+)  FAMILIE 12

16 & 18 u  POST UIT HESSDALEN, MUZIEKTHEATER TRANSPARANT & WINTERVUUR Poolnacht  INSTALLATIE/FILM 13

17.15 u NA-/VOORGESPREK FILM POST UIT HESSDALEN  16

19 u het rondvierkant: JOKE HERMSEN Verrukkelijke verveling  16

20 u  EXEC + SØREN JUUL + LIIMA POP-ROCK 14

FESTIVALCENTRUM 
meeting place, bar & shop

—
DO 27 OKT 16  
19-20 u & 21-22.30 u

—
VR 28 OKT 16
12-18 u & 19-23.30 u 

—
ZA 29 OKT 16
14-21 u 

—

Voor de duur van Nordic 
night(s) richten we onze 
parketzaal in als nordic 
festivalcentrum. Daar 
organiseren we het 
randprogramma van het 
festival, cf. pagina 16 en 17.

Maar je kan er voor en na de 
voorstellingen en concerten 
en tijdens de pauzes ook 
terecht voor een drankje in een 
aangepast kader.

Nordic boekenstand Grim
Op 11 augustus openden Ed 
en Katelijne de onafhankelijke 
boekhandel Grim, tegenover 
Het Stadsmus in Hasselt. 
Ter gelegenheid van Nordic 
night(s) stelt Grim een selectie 
voor in ons festivalcentrum. 

Kom een kijkje nemen en zwelg 
in de misdaadliteratuur en 
de geliefde Scandinavische 
literatuur. Nobelprijswinnaars 
als Selma Lagerlöf, Halldór 
Laxness, Tomas Transtromer 
zullen er zeker bij zijn, evenals 
eigentijdse grote namen 
als Knausgard, Oksanen, 
Petterson, Christensen en 
Sandberg.

Naast de literatuur brengen ze 
ook een assortiment fotoboeken 
mee over architectuur en 
landschap maar ook een paar 
mooie koffietafelboeken over 
de Scandinavische manier van 
leven in het algemeen.
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MEER UIT HET NOORDEN
LATER IN CCHA
—

JÓHANN JÓHANNSSON

—
WO 7 DEC 16 — 20 u

—
De IJslandse componist 
Jóhann Jóhannsson combineert 
neoklassieke composities met 
ambient en elektronica. 
Zijn combinatie van strijkers, 
piano, elektronica en percussie 
is zelden geëvenaard. Hij 
zorgt voor de bijna volmaakte 
synthese van klassiek en 
elektronica, orkestraal en 
minimaal, ingetogen en theatraal. 
Sinds zijn laatste passage in 
CCHA in 2010 groeide hij uit 
tot één van de grote namen 
in de postklassieke wereld. 
Zijn muziek voor The theory of 
everything leverde hem een 
Golden Globe award op en 
zijn score voor Sicario werd 
onlangs zelfs genomineerd voor 
een Oscar. Zonet verscheen 
(eindelijk!) een nieuw album bij 
Deutsche Grammophon, het 
meest prestigieuze label voor 
klassieke muziek: Orphée. 

symphoniaASSAI
Nordiske lyder/
Scandinavische muziek 
voor strijkers

—
ZA 10 DEC 16 — 20 u

—
SymphoniaASSAI - het 
orkest van Wouter Lenaerts 
- heeft voortaan Hasselt als 
uitvalsbasis. De bijzondere 
dynamiek van dit jonge 
professionele orkest, de 
verfrissende invalshoek, 
de zorgvuldig gekozen 
programma’s, schitterend 
door hun eenvoud en 
natuurlijkheid, zijn een absolute 
meerwaarde.  Nordiske lyder 
biedt een zachte nawee op 
Nordic night(s). Een aantal 
wondermooie composities voor 
strijkers uit het 19de- en 20ste-
eeuwse Scandinavië roept 
de wijdte van het Noordse 
landschap op.

Jóhann Jóhannsson

Trio Mediæval © Ingvil Skeie Ljones

TRIO MEDIÆVAL
Aquilonis - mystieke reis 
door europa

—
MA 13 FEB 17 — 20 u

—
De adembenemend mooie 
zangeressen van Trio Mediæval 
kozen voor de noordenwind 
Aquilonis als metafoor voor 
de muzikale reis die zij in dit 
concert maken, van IJsland 
via Engeland en Scandinavië 
naar de Middellandse Zee. 
Serene middeleeuwse carols 
en Noorse volksliederen 
monden uit in meerstemmige 
improvisaties en Italiaanse 
lofliederen. Met hun trefzekere, 
betoverende engelenstemmen 
maken ze ongetwijfeld het hart 
van het publiek warm. Hun 
cd Folk songs werd onlangs 
nog genomineerd voor Best 
Chamber Music Performance 
bij de Grammy awards.



C U L T U U R C E N T R U M  H A S S E L T
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