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Al sinds 2006 heeft CCHA een 
bijzonder oor voor pianorecitals 
en jazzconcerten van artiesten 
met internationale uitstraling. 
Sinds 2011 organiseren we 
ook jaarlijks een editie van 
Piano_anders met artiesten als 
Nils Frahm, Dustin O'Halloran, 
Hauschka, Jan Swerts en vele 
anderen. 

Vanaf dit jaar belichten we 
alle kanten van 'de piano' in 
een meerdaags festival met 
muziek, dans, performance, 
rondleidingen en lezingen 
dat bruggen bouwt van 
traditioneel over crossover naar 
postmodern. 

Zo deelt de ooit zo traditioneel 
overkomende Parijse pianiste 
Vanessa Wagner nu het 
podium met de in Berlijn 
woonachtige postmoderne 
componist Federico 
Albanese, de minimalist 
Murcof en de geheimzinnige, 
als antilope gemaskerde Duitse 
pianist Lambert. En Illuminine 
stelt tijdens Piano day(s) zijn 
nieuwe album #2 voor.

We leggen ook verbindingen 
met andere disciplines zoals 
dans en beeldende kunst. Zo 
neemt pianist Frederik Croene 

plaats aan zijn instrument 
terwijl er haast onmerkbaar 
kleine asdeeltjes neerdalen op 
het podium tot hijzelf en zijn 
instrument bedolven raken onder 
een ‘eeuwige’ lijkwade van as. De 
Franse choreograaf Christian 
Rizzo laat zijn danspaar dan 
weer langs een hangende 
installatie scheren en zwermen.

Meer traditionele concerten 
zijn te verwachten van het 
sublieme Fauré Quartett 
(Rachmaninovs Études tableaux 
en Schilderijententoonstelling 
van Moessorgski) en Jan 
Michiels & Inge Spinette 
(Kúrtags sonatina Actus 
tragicus en Le sacre du 
printemps van Stravinsky). 
Publiekslieveling, prijsbeest en 
pianoleeuw Julien Libeer en 
het ensemble Oxalys voeren 
een eigenzinnige Eine kleine 
Nachtmusik uit.

De kloof tussen oude en 
klassieke muziek en jazz wordt 
gedicht door Bram De Looze, 
die speelt op replica’s die Chris 
Maene bouwde naar historische 
instrumenten van Erard, Pleyel 
en Walter. En wat te denken 
van Philippe Thuriot die de 
Goldbergvariaties van Bach 
brengt op... accordeon.

Deze eerste editie van Piano 
day(s) trapt af op Piano day, 
het mooie initiatief van Nils 
Frahm op de 88ste dag van het 
jaar, dit jaar op woensdag 29 
maart. Samen met Frahm en 
pianisten wereldwijd vieren we 
dan de piano met een concert 
van Wouter Dewit in de oude 
gevangenis/UHasselt. Die dag 
start ook de residentie van 
oaktree die gedurende het 
hele festival in CCHA werkt aan 
een nieuwe 'pianogebaseerde' 
track. 

Aanvullend zijn er ook heel 
wat extra's tijdens Piano 
day(s). Zo plaatsen we onder 
de noemer Play me, I’m 
yours piano’s in de stad, met 
inspelingen door het publiek, 
voorbijgangers én studenten 
en docenten van het Stedelijk 
Muziekconservatorium. En we 
organiseren rondleidingen in 
ateliers, inleidingen, een duo 
lecture, een kinderworkshop, 
een tentoonstelling van oude 
replica’s enz.

Ontdek het volledige programma
op de volgende pagina's en op 
www.pianodays.be!
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In 2015 lanceerde Nils Frahm - de wonderboy van 
de nieuwe generatie pianisten - Piano day. Ieder 
jaar opnieuw wil hij op de 88ste dag van het jaar 
(het aantal toetsen van de piano) met pianisten en 
muziekliefhebbers wereldwijd de piano vieren.

"Why does the world need a Piano day? For 
many reasons. But mostly, because it doesn’t 
hurt to celebrate the piano and everything around 
it: performers, composers, piano builders, tuners, 
movers and most important, the listener. The aim 
of the day is to create a platform for piano related 
projects in order to promote the development 
of musical dimensions and to continue sharing 
the centuries-old joy of playing piano. Piano day 
welcomes all kinds of piano lovers - young and 
old, amateur and professional, of any musical 
direction – to join the festivities. It is intended to 
be the most joyful of all holidays!" Nils Frahm

In Hasselt is Piano day de start van Piano day(s) 
met een residentie van Adriaan de Roover of 
oaktree, een concert in de oude gevangenis van 
Wouter Dewit en een pianoparcours langs diverse 
locaties in de stad.

© Hara Katsiki 

www.pianoday.org

Adriaan de Roover brengt onder de 
naam oaktree sferische elektronica die 
balanceert tussen de dansvloer en de 
huiskamer. Hij haalt zijn inspiratie uit een 
breed spectrum van (elektronische) muziek 
en schuift zelf Nils Frahm en Nicolas Jaar 
naar voren, maar evenzeer Wim Mertens. In 
2014 verscheen de ep Chapters, in 2016 
gevolgd door Dust. 

Net lanceerde hij nog een online 
videoplatform bij Dust. Tot begin april 
online te ontdekken.

Adriaan 'kampeert' in CCHA gedurende 
Piano day(s) om te werken aan een nieuw 
nummer, vertrekkend van de 'klanken' van 
de piano. Op zaterdag 1 april laat hij alvast 
een eerste ruwe versie van het nummer 
horen.

www.oaktreemusic.net / dust.oaktreemusic.net

WO 29 MRT 17

POSTKLASSIEK 

IN RESIDENCE:
OAKTREE
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POSTKLASSIEK 

WOUTER
DEWIT 
En plots was daar in 2015 uit het niets 
Everything, you see van Wouter Dewit. Zelf 
werden we getipt door Jan Swerts, niet veel 
later lazen we in een eerste recensie: "Vanuit het 
oosten van Vlaanderen bereikt ons alweer een 
melancholisch brokje ingetogenheid."

In september 2015 speelde Wouter al een 
wondermooi concert tijdens SPOTS, sindsdien 
werd hij ook de vaste pianist van Illuminine (zie 
ook pagina 7). Wouter legde net de laatste hand 
aan een nieuw album dat ergens in de herfst 
verschijnt. Absolute primeur!

"Nu eens dromerige dan weer hypnotiserende 
composities die zich kunnen meten met het 
mooiste van Michael Nyman of Wim Mertens." 
Rifraf, februari 2015

www.wouterdewit.be

wo 29 mrt 17  — 17 u
Oude gevangenis/UHasselt, Martelarenlaan 42
beperkt aantal plaatsen beschikbaar
gratis, reserveren noodzakelijk

Postklassieke 
pracht op een 

even bijzondere 
locatie.

PIANO'S 
IN DE STAD
DE MAENE-ROUTE 

Piano's Maene is sinds 1938 een begrip in België 
en ver daarbuiten. Meer dan 45 werknemers 
werken in gespecialiseerde ateliers voor 
restauratie en instrumentenbouw in filialen in 
Ruiselede, Brussel, Antwerpen, Gent en sinds 
kort ook Limburg. De passie vertaalt zich in een 
hechte verwerving van vakkennis, ambachtelijke 
trots, familietraditie, eerlijkheid en een grenzeloze 
bewondering voor muziek.
www.maene.be

Play me, I'm yours
— inkom station Hasselt (Stationsplein 2)    
 buffetpiano - wo 29 mrt t/m za 2 apr 17
 met bespeling door leerlingen en docenten 
 van het Stedelijk Muziekconservatorium 
 op wo 29 mrt en za 1 apr van 13 tot 18 u 
— luifel Toerisme Hasselt (Maastrichterstraat 59)  
 vleugelpiano - wo 29 mrt en za 1 apr 17   
 met bespeling door leerlingen en docenten 
 van het Stedelijk Muziekconservatorium 
 op wo 29 mrt en za 1 apr van 13 tot 18 u
— inkom Provinciale Bibliotheek Limburg  
 (Martelarenlaan 17)
 buffetpiano - wo 29 mrt t/m za 1 apr 17 
 met bespeling door leerlingen en docenten 
 van het Stedelijk Muziekconservatorium   
 op wo 29 mrt van 13 tot 19 u en za 1 apr 
 van 12 tot 17 u

in CCHA
— exclusieve replica's uit de collectie van 
 Chris Maene: replica van Anton Walter, replica  
 van Erard 1836, replica van Pleyel 1843 met  
 uitleg aan het einde van het concert van Bram  
 De Looze (zie pagina 17) door de pianobouwers 
 zelf.
— Steinway B-211 tijdens het concert van Fauré  
 Quartett (zie pagina 14)
— zelfspelende Steinway Spirio in de foyer van   
 CCHA
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DE BOL & ORCHESTRA-
ROUTE

Meer dan 40 jaar geleden werd Orchestra in 
Hasselt opgericht door de blinde pianist Raf 
Deckers (Conservatorium Brussel) en zijn vrouw. 
Tijdens Piano day(s) is er opendeurdag en kan je 
rondwandelen in het recent uitgebreide gebouw 
en het aangrenzend werkatelier.
www.orchestra.be

— Fietsbar (Minderbroederstraat 54)
 buffetpiano - wo 29 mrt t/m za 1 apr 17
 met bespeling door leerlingen en docenten 
 van het Stedelijk Muziekconservatorium op
 wo 29 mrt tussen 14 en 18 u en za 1 apr   
 tussen 13 en 18 u
_ La Bottega (Paardsdemerstraat 9)    
 vleugelpiano - wo 29 mrt t/m za 1 apr 17
 met bespeling door leerlingen en docenten 
 van het Stedelijk Muziekconservatorium op
 wo 29 mrt tussen 14 en 18 u en za 1 apr   
 tussen 13 en 18 u
— Kinepolis Hasselt (Via Media 1) 
 vleugelpiano - wo 29 mrt t/m za 1 apr
— Bol & Orchestra showroom (Thonissenlaan 34,  
 ingang Burgemeester Bollenstraat)
 * wo 29 mrt, 14, 15 & 16 u: kinderatelier 3-12j  
  Op ontdekking in en aan de piano - 
  beperkt aantal plaatsen - gratis - reserveren 
  noodzakelijk: info@orchestra.be
 * za 1 apr tussen 10 en 12 u: rondleiding
 * za 1 apr tussen 13 en 18 u:    
  inspelingsconcertjes docenten en leerlingen  
  Stedelijk Muziekconservatorium 

Bol & Orchestra

Maene
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DO 30 MRT 17

POSTKLASSIEK 

SOPHIE HUTCHINGS +

ILLUMININE

Illuminine omschrijven is geen 
sinecure, maar vergelijkingen 
met de Erased Tapes-familie 
(Nils Frahm, Ólafur Arnalds, A 
Winged Victory For The Sullen) 
zijn niet uit de lucht gegrepen. 

#1uit 2015 werd overstelpt 
met mooie recensies en 
werd gevolgd door een lange 
reeks concerten in diverse 
bezettingen. Amper twee jaar 
na #1 verschijnt begin april 
#2, opnieuw zelf opgenomen 
in Leuven en afgewerkt in 
IJsland. #2 verbreedt het 
klankenspectrum van Illuminine 
met een meer dynamische feel 
en gastvocalen.

Illuminine speelde een eerste 
keer in CCHA als support van 

Christina Vantzou, en vorig 
seizoen speelde de groep 
tijdens Piano_anders #6 in trio 
nog een opgemerkt optreden 
als last-minute vervanging voor 
Jan Swerts (in wiens live band 
Kevin Imbrechts nu trouwens 
ook toert). Tijdens Piano day(s) 
stellen ze - in primeur - in grote 
bezetting het tweede album 
voor!

"**** Een juweel van een plaat, 
een discreet meesterwerk." 
De Morgen, februari 2015

" 3/4 Illuminine noteert, 
observeert, en destilleert geheel 
eigen meesterwerkjes'." 
Humo, februari 2015

" 8/10 Eén van de mooiste 
debuten van het jaar." 
enola.be, maart 2015

Support is de Australische 
Sophie Hutchings. 
De pianiste komt voor het 
eerst naar Europa voor 
een korte tournee van drie 
concerten in Vlaanderen en 
Nederland. Haar prachtige 
pianoalbums zijn haar al vooruit 
gesneld. Het meest recente 
Wide asleep verkent muzikaal 
het droomlandlandschap. 
Daar waar beeld, fantasie en 
geluiden geruisloos in elkaar 
overgaan. Sophie en Kevin 
werken momenteel trouwens 
aan een gezamenlijk album.

© Bob Schellens
www.illuminine.be / 
www.sophiehutchings.com

do 30 mrt 17  — 20 u
kleine theaterzaal
basis: 16 euro
+60: 15 / -26: 8
ABO6: 14 / ABO10: 13

Een clash tussen 
ambient en 
neoklassiek.

Sophie Hutchings

Illuminine
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VR 31 MRT 17

Duizendpoot Christian Rizzo 
werd in 1965 geboren in 
Cannes. Hij danste bij grote 
namen zoals Mathilde Monnier 
en Vera Montero alvorens in 
1996 zijn eigen gezelschap 
l'association fragile op te 
richten. 

Liefde en dood zijn weerkerende 
thema's in het werk van 
Christian Rizzo. Het besef dat 
alles verdwijnt, maar dat er ook 
altijd iets nieuws volgt, vormt de 
grondstof van zijn werk. 
Als artist in residence werkte 
Rizzo eerder al enkele jaren 
in de Opéra de Lille, begin 
2015 werd hij de nieuwe 
artistiek leider van het Centre 
Choréographique National de 
Montpellier. 

D'après une histoire vraie 
voor acht dansers en 
twee muzikanten was dé 
voltreffer van het Festival 

van Avignon 2013 en kreeg 
ook in Vlaanderen veel bijval 
in deSingel, tijdens Next in 
Kortrijk, in Stuk Leuven en in 
het Concertgebouw. Rizzo 
wordt trouwens de curator 
van de volgende editie van 
DecemberDance daar. 

Zijn meest recente creatie 
Ad noctum is een eerbetoon 
aan ‘het donkere’ en aan 
de nocturnes van Chopin 

DANS

CHRISTIAN 
RIZZO/
ICI-CCN 
MONTPELLIER 
Ad noctum

en Satie. Voor dit dansduet 
werkt Rizzo opnieuw met twee 
performers die al in zijn vorige 
voorstellingen schitterden en 
die hij erg bewondert: Julie 
Guibert en Kerem Gelebek. 
De derde protagonist is een 
enorme sculptuur die geluid, 
licht en beeld over het podium 
uitstuurt. 

"La danse de couple réinventé." 
Le Parisien, 15  december 2015
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choreografie, scenografie & kostuums 
Christian Rizzo / dans Kerem Gelebek & 
Julie Guibert / muziek Pénélope Michel & 
Nicolas Devos / additionele muziek Arvo 
Pärt / lichtontwerp Caty Olive / beeld 
Iuan-Hau Chiang & Sophie Laly / 
coproductie l’association fragile, le lieu 
unique Nantes, TU Nantes, Centre 
de développement chorégraphique 
Toulouse/Midi-Pyrénées, Les spectacles 
vivants - Centre Pompidou Parijs, Centre 
chorégraphique national de Tours, LUX - 
Scène nationale de Valence, Festival 
de Danse Cannes & MC2: Grenoble / 
inleiding Gloria Carlier / © Marc Coudrais 
www.ccnmlr.com

vr 31 mrt 17  — 20 u
inleiding 19.15 u 
theaterzaal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

Een schitterend duet 
dat op het netvlies 
blijft nazinderen.
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CONCERT/PERFORMANCE 

KARL 
VAN 
WELDEN
Mars II

Hoe verhoudt de ‘kleine’ mens zich tegenover 
de ‘grootsheid’ van het heelal? Het is een 
terugkerende vraag in het werk van Karl Van 
Welden. Met de planeten uit ons zonnestelsel als 
ankerpunt, zoekt hij beeldende antwoorden met 
een grote voorliefde voor verstilde beweging en 
architecturale vorm. 

In Mars II brengt Van Welden een poëtisch relaas 
over de impact van catastrofes op ons denken. 
Ecologische rampen, economische crisissen en 
terroristische aanslagen lijken voortdurend boven 
ons hoofd te hangen. We zijn volkomen in de ban 
van mogelijke risico’s en van scenario’s om ze 
te voorkomen. 

In deze muzikale performance dwarrelt een 
asregen neer op pianist Frederic Croene en 
zijn instrument. De asdeeltjes lijken aanvankelijk 
onschuldig, maar langzaam wordt hun impact 
op de muzikant en zijn muziek zichtbaar. Beeld 
en geluid transformeren zachtjes – tot alles 
uiteindelijk stokt.

vr 31 mrt 17  — 21.15 u
parketzaal
basis: 16 euro
+60: 15 / -26: 8
ABO6: 14 / ABO10: 13

concept, regie, sound & compositie Karl Van Welden / sound, 
compositie & pianist Frederik Croene / sound, compositie & 
sound engineer Vincent Malstaf / dramaturgie Bart Capelle / 
machinerie & realisatie Maarten De Vrieze / lichtontwerp Reynaldo 
Ramperssad / coproductie Vooruit Gent, Gessnerallee Zürich, 
Uzès Danse, Le Vivat Armentières, IN SITU/TAKT Dommelhof, 
La Strada Graz & METROPOLIS Kopenhagen / met de steun 
van LOD / met dank aan Piano's Maene / © Cees van de Ven
www.verenigdeplaneten.be

VR 31 MRT 17

Een muzikale 
vulkaanuitbarsting in 
slowmotion.
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BEZOEK 
ATELIER 
HERKENRODE

ZA 01 APR 17

Ontdek de unieke manier 
waarop Yannick Wijnants oude 
piano’s restaureert. Leer van 
hem de ingenieuze technieken 
die hij daarvoor toepast. Piano’s 
van meer dan honderd jaar 
oud, zoals Erard en Pleyel, 
krijgen hun oorspronkelijk toon, 
stemming en look terug. De 
restauratie vraagt een onmetelijk 
geduld, technische vaardigheid 
en oog voor detail. Het houdt 
enorm veel vakmanschap in, 
zowel qua klankverbetering als 
houtbewerking. 

za 01 apr 17  — 14, 15 & 16 u
Maastrichterstraat 100, ingang via 
Persoonstraat
bezoek, rondleiding en uitleg met 
een drankje 
max. 20 personen per rondleiding
gratis, reserveren noodzakelijk

www.atelierherkenrode.be

Tijdens dit atelierbezoek kan 
je meemaken hoe een Franse 
Pleyel concertvleugel uit 1885 
terug tot leven wordt gebracht. 
Tevens ben je als eerste getuige 
van een gloednieuw project: 
een rechtsnarige Franse 
Erardvleugel uit 1921 wacht op 
restauratie.
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LAMBERT
Amper twee jaar geleden was 
hij daar plots: Lambert. Een 
pianist steevast gehuld in 
Sardijns antilopemasker. 
Daft Punk en The Residents 
achterna. De geruchten waren 
talrijk. Wie is de persoon achter 
het masker? Nils Frahm, die 
vermeld werd in de credits van 
zijn debuutalbum? Tot vandaag 
blijft het mysterie. 

POSTKLASSIEK 

LAMBERT +
FEDERICO 
ALBANESE +
MURCOF x
VANESSA 
WAGNER  

ZA 01 APR 17

Lambert

Na zijn titelloze debuut uit 
2014 tourde hij langs kleine 
clubs en grote festivals met 
Ólafur Arnalds, Nils Frahm, José 
González e.a. In september 
2015 verscheen Stay in the 
dark. Volgens de legende 
opgenomen in complete 
duisternis. Een prachtig album, 
oscillerend tussen klassieke 
romantiek, modern minimalisme 
en jazzy texturen. Een muzikale 
verklaring van zijn liefde voor de 
nacht, een contemplatief album 
van rust en kalmte.

FEDERICO 
ALBANESE
De Milanese componist/
pianist Federico Albanese 
leeft en werkt in Berlijn. Sinds 
2007 schreef hij verschillende 
soundtracks voor diverse (kort)
films en documentaires. Zijn 
debuut The houseboat and the 
moon verscheen in 2014 op 
Denovali, ongeveer gelijktijdig 
met albums van Poppy Ackroyd 
en Sebastian Plano (Piano_
anders #4 in februari 2014). 

Meest recent is The blue hour, 
naar dat tijdstip tussen dag 
en nacht wanneer de lucht 
en omgeving een blauwe 
kleur aannemen. Een moment 
waarop tegenstellingen heel 
dichtbij zijn, elkaar bijna raken, 
vaag zijn, in de schaduw van 
herinneringen en dromen. Het 
resultaat? Dertien verslavende 
postklassieke stukken met 
piano, elektronica en cello 
van een 'pianopoëet'. Van het 
mooiste dat wij in maanden 
hoorden. Op endless repeat.

"**** Crepuscular piano pieces 
for a quiet night in." 
Uncut

"***** One of the most 
hauntingly beautiful records 
you'll ever hear." 
drownedinsound.com

"***** A great modern classical 
album from a new name to 
watch out four." 
musicomh.co
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MURCOF x 
VANESSA 
WAGNER 
De Franse pianiste Vanessa 
Wagner draait al even mee in 
de klassieke wereld. Geboren 
in 1973 ontving ze in 1999 
een Victoire de la Musique - 
vergelijkbaar met de Grammy 
awards - als meestbelovende 
jonge soliste. Sindsdien speelt 
ze recitals over de hele wereld. 

De Mexicaan Fernando 
Corona maakte in 2002 
indruk met Martes. Met haast 
microscopische precisie 
b(r)ouwt hij minimale 
neoklassieke minisymfonieën 
vol strijkers en piano, gevoed 
door subtiele elektronische 
stroomstootjes. Alsof Autechre, 
Aphex Twin, Eric Satie, Arvo 
Pärt en Henryk Górecki 
opgesloten zitten in één studio. 
In 2013 was hij al eens te gast 
in CCHA met het audiovisuele 
collectief AntiVJ.

Federico Albanese

za 01 apr 17  — 20 u
concertzaal
basis: 20 euro
+60: 19 / -26: 10
ABO6: 18 / ABO10: 17

piano Lambert /piano & elektronica Federico Albanese / © Beniamino Barrese
piano Vanessa Wagner / elektronica Murcof / © Pierre Terdjman
www.listentolambert.com, www.federicoalbanese.com & www.murcof.com

Een gedeelde liefde voor 
minimalisme bracht beide 
muzikanten samen. 
Minimalisme - pulserend, 
introspectief en trance 
opwekkend - bleek eens te 
meer het perfecte laboratorium 
om gescheiden genres samen 
te brengen. Op Statea brengen 
ze hun interpretatie van werken 
van componisten als Satie, 
Ligeti, Cage, Glass, Pärt én 
Aphex Twin. 

Murcof x Vanessa Wagner

Andermaal 
adembenemende 
klassieke muziek 
van nú in CCHA! 
Voor fans van Philip 
Glass, Clint Mansell, 
Dustin O'Halloran 
en Max Richter.
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za 01 apr 17  — 20 u
inleiding 19.15 u
parketzaal
basis: 18 euro
+60: 17 / -26: 9
ABO6: 16 / ABO10: 15

pianio Dirk Mommertz / viool Erika Geldsetzer / 
altviool Sascha Frömbling / cello Konstantin Heidrich / 
inleiding Hugo Joris / © Mat Hennek 
www.faurequartett.de

Hét showstuk bij uitstek voor virtuoze pianisten 
is de suite Schilderijen bij een tentoonstelling 
van Modest Moessorgski. Laat je onderdompelen 
door overdonderend infernale stampdans en een 
onheilspellend, bedreigend klankschilderij.
Ook de andere Rus, Sergei Rachmaninov, liet zich 
inspireren door enkele schilderijen in zijn Etudes 
tableaux. 

Het sublieme Fauré Quartett is een pionier 
en profileert zich als één van de beste 
pianokwartetten in de hele wereld. Ze ontdekken 
steeds weer nieuwe klankmogelijkheden en 
houden niet vast aan het mainstream repertoire. 

“The Faure Quartet is right up there with the best 
ensembles you can listen to today”  
Harald Eggebrecht, Süddeutsche Zeitung

ZA 01 APR 17

KLASSIEKE MUZIEK 

FAURÉ 
QUARTETT
Pictures@an exhibition

Sergei Rachmaninov: Etudes tableaux op. 33 & 39 (bewerking voor pianokwartet)
Robert Schumann: Kwartet voor piano, viool, altviool & cello in Es, op.47
Modest Moessorgski: Schilderijen bij een tentoonstelling (versie voor pianokwartet door het Fauré Quartett/
Grigory Gruzman)

Een concert voor 
felle romantici!
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KLASSIEKE MUZIEK 

PHILIPPE 
THURIOT 
(ACCORDEON)
Goldbergvariaties

ZO 02 APR 17

De Goldbergvariaties van 
Johann Sebastian Bach 
behoren tot de iconische 
klavierwerken van de 18de 
eeuw. Passie, vreugde, 
blijdschap, melancholie, 
verdriet, eenzaamheid… voor 
iedere emotie had Bach een 
bijpassende variatie. 
Dit maakt het werk zo boeiend. 

Ditmaal krijg je de variaties 
niet op klavecimbel of piano 
te horen. Philippe Thuriot 
kreeg dit lumineuze idee 
tijdens een tournee met het 
dansgezelschap les ballets c de 
la b. Hij geeft dit uniek staaltje 
vakmanschap nog een nieuwe 
dimensie op zijn 'piano des 
pauvres.'
 
“**** Niet één noot wijzigde 
Thuriot aan de oorspronkelijke 
partituur: hij bleef trouw aan 
Bach én aan de ziel van een 
instrument waarvan die nooit 
had kunnen dromen.” 
De Standaard

zo 02 apr 17  — 11 u
stadhuis
basis: 14 euro
+60: 13 / -26: 8
ABO6: 12 / ABO10: 11

accordeon Philippe Thuriot
www.philippethuriot.com
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KLASSIEKE MUZIEK 

JAN MICHIELS & 
INGE SPINETTE
(VIERHANDIG PIANO)

Actus tragicus & Le sacre

ZO 02 APR 17

Dit wordt een pianomatinee 
waarin eeuwen en stijlen 
overstegen worden. Ultrakorte 
moderne karakterstukjes van 
Kurtág wisselen af met zijn 
arrangementen van Bachs 
werken, onder meer de cantate 
Actus tragicus. 

De Phantasie in f klein, D 940 
van Franz Schubert, is het 
centrale werk. Dit pareltje van 
Schubert zoekt het midden 
tussen weemoedige lyriek en 
aangrijpende dramatiek. Echt 
onaards mooi. 

Afscheid, lijden en dood spelen 
een centrale rol in het œuvre 
van György Kurtág - en dat 
is alvast één overeenkomst 
met het werk van Franz 
Schubert. Zijn beroemde 
Fantasie (opgedragen aan een 
onmogelijke liefde) betast met 
de onwrikbare logica van een 
slaapwandelaar de grenzen 
van symfonie en sonate in één 
koortsachtige stroom muziek.   

De pianomatinee eindigt met 
de primitieve, originele dans 
van de Sacre du printemps 

van Stravinsky, hier in de 
oorspronkelijke, vierhandige 
versie: een onvervalst technisch 
en muzikaal waagstuk.

"Dit juweeltje staat hier niet op 
zichzelf, maar is ingebed in een 
zeer intelligent samengesteld 
programma, waarin de vele 
kleine fragmenten elkaar 
versterken en samen een 
ongelooflijk veelzijdig verhaal 
vertellen." De Standaard

György Kúrtag: Sonatina van 
Actus tragicus, transcriptie naar 
J.S. Bach
Igor Stravinsky: Le sacre du 
printemps, transcriptie voor piano 
quatre mains W 21.1

zo 02 apr 17  
15 u - deel 1
16.30 u - duo lecture
17 u - deel 2
concertzaal
basis: 14 euro
+60: 13 / -26: 8
ABO6: 12 / ABO10: 11

piano Jan Michiels & Inge Spinette / 
© Mirjam Devriendt
www.michielsjan.be

Een liefdevolle 
strijd met de tijd.
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ZO 02 APR 17

JAZZ/KLASSIEKE MUZIEK 

BRAM DE 
LOOZE
Piano é forte
De jonge pianist Bram De Looze maakt al enige 
tijd de Europese en New Yorkse podia onveilig 
met LABtrio (met Lander Gyselinck van STUFF. 
en Anneleen Boehme) en als leider van Septych, 
een internationaal zevenkoppig ensemble met 
twee cellisten, drie blazers, een piano en drums. 

Voor Piano é forte dook De Looze onder in de 
pianocollectie van Chris Maene, waar hij enkele 
prachtexemplaren vond: replica’s van historische 
pianoforte's van pianobouwers als Anton Walter, 
Sebastian Erard en Ignaz Pleyel.

De Looze is beïnvloed door een brede 
muziekcultuur. Hier laat hij zich inspireren door 
de drie prachtige pianoforte's. Oud en nieuw 
komen samen door intense dialoog en een niet 
te stoppen fantasie. Hij laat de instrumenten 
herleven met melodieën opgediept uit zijn 
verbeelding.

"**** Prikkelende hedendaagse jazz en 
improvisatiemuziek op historische piano's. (...) 
Schitterend." De Standaard, 24 oktober 2016

zo 02 apr 17  — 16 u
parketzaal
basis: 12 euro
+60: 11 / -26: 8
ABO6: 10 / ABO10: 9

pianoforte Bram De Looze
www.bramdelooze.com
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KLASSIEKE MUZIEK 

JULIEN 
LIBEER (PIANO)

& OXALYS
Eine kleine Nachtmusik

ZO 02 APR 17

Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik 
KV 525 voor twee violen, altviool, cello & contrabas 
& Pianoconcerto nr. 27 in Bes KV 595 voor piano 
solo, twee violen, altviool, cello & contrabas (arr. Ignaz 
Lachner Ludwig van Beethoven: Pianosonate nr. 30 
in E op. 109 

Twee KLARA winnaars op de 
slotavond van Piano day(s)!

Wat is er heerlijker dan de slotavond van Piano 
day(s) in te gaan met een kleine nachtmuziek. 
De heerlijke bende Oxalys - altijd origineel en 
vernieuwend, zopas bekroond met de Klara 
Muziekprijs 2016 - steekt deze topklassieker in 
een nieuw klankkleurjasje.

En dan halen ze Julien Libeer voor het voetlicht! 
Deze getalenteerde jonge musicus is niet 
enkel een enorm begaafd pianist, hij is ook een 
welbespraakte, markante persoonlijkheid. Ook 
hem werd net een Klara prijs 2016 in de schoot 
geworpen voor zijn cd Lignes claires.

In de Pianosonate nr. 30 ontmantelt revolutionair 
Beethoven op radicale wijze het concept van de 
klassieke sonate. Zoals de beste ambachtslieden 
een kleine diamant slijpen en vormgeven om haar 
te laten schitteren schaaft hij de sonatevorm bij. 
En dan - typisch Oxalys - nog een juweeltje, een 
miniatuur van het 27ste pianoconcerto van Mozart. 
Met een transparante bewerking komt dit concerto, 
waarin de pianist schittert onder begeleiding van 
een strijkkwintet, nog meer tot zijn recht. 

"The complete musician, who unites, at any 
musical moment, a true understanding of the 
piece, a solid intellectual approach and an infallible 
instinct for the impalpable." Maria João Pires

zo 02 apr 17  — 20 u
concertzaal
inleiding 19 u - duo lecture Jan Michiels & Julien Libeer
basis: 14 euro
+60: 13 / -26: 8
ABO6: 12 / ABO10: 11

piano Julien Libeer / viool Shirley Laub & Frédéric d’Ursel / 
altviool Elisabeth Smalt / cello Amy Norrington / contrabas 
Koenraad Hofman / inleiding Julien Libeer in gesprek met Jan 
Michiels / © Gerrit Schreurs
www.julienlibeer.net & www.oxalys.be

Julien Libeer

Oxalys
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PIANO DAY(S) 2017 - DAG PER DAG
doorlopend
— IN RESIDENCE - oaktree - CCHA (pag. 4)
— BOL & ORCHESTRA- ROUTE - Piano's Bol & Orchestra in de stad - diverse locaties
— PLAY ME, I'M YOURS - Piano's Maene in de stad - diverse locaties (pag. 6)
— ZELFSPELENDE STEINWAY SPIRIO - Piano's Maene - foyer van CCHA 

woensdag 29 maart
— KINDERATELIER - Op ontdekking in en aan de piano - 14, 15 & 16 u - Piano's Bol & Orchestra
— POSTKLASSIEK - 17 u - Wouter Dewit - Oude gevangenis/UHasselt (pag. 5)

donderdag 30 maart
— POSTKLASSIEK - 20 u - Sophie Hutchings + Illuminine - CCHA (pag. 7)

vrijdag 31 maart
— DANS - Christian Rizzo/ICI-CCN Montpellier Ad noctum - 20 u - CCHA (pag. 8)
— CONCERT/PERFORMANCE - Karl Van Welden Mars II - 21.15 u - CCHA (pag. 10)

zaterdag 01 april
— RONDLEIDING - 10 u - Piano's Bol & Orchestra
— INSPELINGSCONCERTJES - docenten en leerlingen Stedelijk Muziekconservatorium - 13 u -    
 Piano's Bol & Orchestra 
— BEZOEK ATELIER HERKENRODE - rondleiding en uitleg met een drankje - 14, 15 & 16 u - Atelier   
 Herkenrode (pag. 11)
— POSTKLASSIEK - Lambert + Federico Albanese + Murcof x Vanessa Wagner - 20 u - CCHA   
 (pag.12)
— KLASSIEKE MUZIEK - Fauré Quartett Pictures@an exhibition - 20 u - CCHA (pag. 14)

zondag 02 april
— KLASSIEKE MUZIEK - Philippe Thuriot (accordeon) Goldbergvariaties - 11 u - stadhuis (pag. 15)
— KLASSIEKE MUZIEK - Jan Michiels & Inge Spinette (vierhandig piano) Actus tragicus & Le sacre - 
 15 u - CCHA (pag. 16)
— JAZZ/KLASSIEKE MUZIEK - Bram De Looze Piano é forte - 16 u - CCHA (pag. 17)
— KLASSIEKE MUZIEK - Julien Libeer (piano) & Oxalys Eine kleine Nachtmusik - 20 u - CCHA (pag.18)

SUBSIDIËNTEN

MEDIASPONSOR

STRUCTURELE SPONSORS

SAMENWERKINGSVERBANDEN

MET SPECIALE DANK AAN
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