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Componist	  Guus	  Janssen	  ontvangt	  oeuvreprijs	  tijdens	  Festival	  Dag	  in	  de	  Branding	  
	  

Op	  zaterdag	  8	  december	  ontvangt	  componist	  Guus	  Janssen	  de	  prestigieuze	  Johan	  Wagenaar	  Prijs	  voor	  zijn	  
gehele	  oeuvre	  uit	  handen	  van	  Wethouder	  Cultuur	  Marjolein	  de	  Jong.	  De	  26e	  editie	  van	  Festival	  Dag	  in	  de	  

Branding	  staat	  die	  dag	  in	  het	  teken	  van	  deze	  prijsuitreiking.	  Het	  programma	  van	  het	  festival	  laat	  de	  
veelzijdigheid	  van	  het	  oeuvre	  van	  Guus	  Janssen	  horen:	  van	  opera	  tot	  jazz,	  van	  lied	  tot	  declamatie,	  van	  

gemanipuleerde	  film	  tot	  niet	  eerder	  gehoorde	  muziek.	  Of,	  zoals	  Guus	  Janssen	  het	  zelf	  uitdrukte:	  ‘compositie	  
versus	  improvisatie,	  diepe	  ontroering	  versus	  grote	  gein,	  de	  grootst	  mogelijke	  subtiliteit	  versus	  kolere	  herrie.’	  	  

	  
Guus	  Janssen	  in	  Korzo	  theater	  en	  Theater	  aan	  het	  Spui	  

Janssen	  speelde	  met	  vooraanstaande	  musici	  en	  als	  solist	  vertolkte	  hij	  met	  name	  eigen	  composities	  en	  
improvisaties	  en	  was	  hij	  regelmatig	  te	  gast	  op	  diverse	  internationale	  festivals.	  Janssens	  oeuvre	  reikt	  van	  piano-‐	  

en	  kamermuziek	  tot	  symfonisch	  werk.	  Naast	  zijn	  eigen	  formaties	  is	  Janssens	  muziek	  zowel	  nationaal	  als	  
internationaal	  uitgevoerd	  door	  vele	  andere	  ensembles,	  orkesten	  en	  solisten.	  Sinds	  2007	  is	  Janssen	  verbonden	  

aan	  het	  Koninklijk	  Conservatorium	  in	  Den	  Haag	  als	  docent	  compositie.	  In	  2008	  verscheen	  op	  zijn	  eigen	  label	  
Geestgronden	  de	  solopiano	  cd	  Out	  of	  frame	  die	  in	  de	  landelijke	  pers	  unaniem	  uitbundig	  werd	  geprezen.	  

	  
De	  jury	  van	  de	  Johan	  Wagenaar	  Prijs	  over	  Janssen:	  

Componist	  Guus	  Janssen	  is	  ‘Holland	  op	  z’n	  best’.	  Zijn	  oeuvre	  is	  authentiek,	  uitgesproken	  eigen	  en	  
met	  niets	  anders	  te	  vergelijken.	  Zijn	  werk	  heeft	  zo’n	  unieke	  signatuur	  dat	  al	  zijn	  stukken,	  om	  het	  

even	  uit	  welke	  periode,	  altijd	  meteen	  als	  ‘typisch	  Janssen’	  te	  herkennen	  zijn.	  De	  jury	  beschouwt	  hem	  
als	  een	  van	  de	  meest	  creatieve	  en	  vrijdenkende	  componisten	  van	  deze	  tijd.	  De	  jury	  is	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  

veelzijdigheid	  van	  het	  oeuvre	  van	  Guus	  Janssen,	  de	  inventiviteit	  en	  enorme	  ideeënrijkdom	  die	  uit	  zijn	  werk	  
spreekt.	  

	  
Tijdens	  de	  dag	  komen	  diverse	  werken	  van	  deze	  componist	  aan	  bod	  in	  Korzo	  en	  Theater	  aan	  het	  Spui.	  Naast	  een	  

aantal	  zangers	  en	  solisten	  en	  het	  ensemble	  Nieuw	  Amsterdams	  Peil,	  treedt	  Guus	  Janssen	  ook	  zelf	  op,	  als	  solist	  
en	  als	  lid	  van	  zijn	  trio.	  

	  
Dubbelprogramma	  Pianoduo	  en	  Daydreaming	  in	  het	  Paard	  van	  Troje	  

Tussen	  de	  prachtige	  composities	  van	  Guus	  Janssen	  door	  krijgt	  u	  even	  iets	  heel	  anders	  in	  het	  Paard	  van	  Troje.	  
Daar	  presenteren	  wij	  een	  dubbelprogramma	  bestaande	  uit	  Het	  Pianoduo	  Gerard	  Bouwhuis	  &	  Cees	  van	  Zeeland	  	  

en	  Hauschka	  ft.	  Samuli	  Kosminen	  in	  het	  kader	  van	  de	  succesvolle	  Daydreaming	  serie.	  	  
	  

Het	  Pianoduo	  heeft	  een	  uitgesproken	  voorkeur	  voor	  muziek	  uit	  de	  20e	  eeuw	  en	  speelt	  op	  8	  december	  
Hallelujah	  Junction	  (1996)	  van	  componist	  John	  Adams.	  Op	  festivals	  voor	  hedendaagse	  muziek	  is	  het	  tweetal	  

een	  graag	  geziene	  gast.	  Door	  programma’s	  samen	  te	  stellen	  uit	  'meesterwerken'	  van	  deze	  eeuw	  in	  combinatie	  
met	  nieuw	  werk	  hoopt	  Het	  Pianoduo	  met	  de	  uitvoering	  en	  de	  uitbreiding	  van	  dit	  repertoire	  een	  extra	  dimensie	  

te	  geven	  aan	  de	  muziekpraktijk.	  
	  

Hauschka	  (alias	  van	  de	  Duitse	  muzikant	  Volker	  Bertelmann)	  timmerde	  het	  afgelopen	  decennium	  stevig	  aan	  de	  
weg	  met	  zijn	  muziek	  voor	  'prepared	  piano',	  waarbij	  zijn	  klassieke	  pianotechniek	  even	  hoorbaar	  is	  als	  zijn	  hiphop	  

achtergrond	  en	  zijn	  kennis	  van	  elektronische	  muziek.	  	  Samuli	  Kosminen	  studeerde	  aan	  het	  Pop	  &	  Jazz	  
Conservatorium	  van	  Helsinki	  en	  ontwikkelde	  zich	  tot	  een	  van	  Finlands	  meest	  succesvolle	  slagwerkers.	  Hij	  speelt	  

onder	  meer	  bij	  de	  IJslandse	  groep	  múm	  en	  is	  lid	  van	  de	  Finse	  band	  Edea,	  waarmee	  hij	  in	  1998	  op	  het	  Eurovisie	  
Songfestival	  stond.	  



	  

ZA.	  8	  DECEMBER	  2012	  |	  G26	  DAG	  IN	  DE	  BRANDING	  |	  FESTIVAL	  VOOR	  NIEUWE	  MUZIEK	  
Diverse	  locaties	  in	  Den	  Haag	  |	  Aanvang:	  15:00	  	  	  

Toegang:	  €	  20	  voor	  Korzo	  &	  Paard,	  avondprogramma	  is	  gratis	  (reserveren	  vereist!)	  
Verkoop	  &	  reserveren	  via	  www.dagindebranding.nl	  

	  
15.00	  uur	  Korzo	  theater	  

In	  het	  Korzo	  theater	  zet	  het	  Mondriaan	  Kwartet	  zich	  o.a.	  aan	  Streepjes,	  een	  sleutelwerk	  in	  Janssens	  oeuvre.	  
Daarnaast	  speelt	  Janssen	  zijn	  eigen	  Blue	  yellow	  &	  red	  notes,	  waarin	  hij	  met	  zijn	  rechterhand	  improviseert	  en	  

met	  zijn	  linker	  filmfragmenten	  van	  Mondriaans	  Victory	  boogie	  woogie	  afspeelt.	  
	  

Mondriaan	  Kwartet	  &	  Guus	  Janssen	  op	  piano	  met:	  
Guus	  Janssen	  -‐	  Streepjes	  (1981)	  /	  Anton	  Webern	  -‐	  Langsamer	  Satz	  (1905)	  /	  Guus	  Janssen	  –	  Blue	  yellow	  &	  red	  

notes	  (2011)	  /	  Jacob	  van	  Domselaer	  -‐	  Proeven	  van	  stijlkunst	  nr.	  4	  en	  5	  (1913-‐1916)	  bewerking:	  Guus	  Janssen	  /	  
Paul	  Termos	  -‐	  Eerste	  strijkkwartet	  (1987)	  

	  
17.00	  uur	  Paard	  van	  Troje	  

Pianoduo	  Gerard	  Bouwhuis	  &	  Cees	  van	  Zeeland	  met:	  John	  Adams	  -‐	  Hallelujah	  Junction	  (1996)	  	  
&	  DAYDREAMING:	  Hauschka	  feat.	  Samuli	  Kosminen	  (múm)	  

	  
20.15	  uur	  Theater	  aan	  het	  Spui	  

Feestelijk	  programma	  rondom	  de	  uitreiking	  van	  de	  Johan	  Wagenaar	  Prijs	  2012	  aan	  Guus	  Janssen,	  	  door	  
Marjolein	  de	  Jong,	  wethouder	  van	  Cultuur,	  Binnenstad	  en	  Internationaal	  van	  Den	  Haag.	  

	  
Guus	  Janssen	  -‐	  Faust’s	  licht	  (1986/1994)	  

Nieuw	  Amsterdams	  Peil	  	  
Antje	  Lohse,	  mezzosopraan	  &	  Joep	  van	  der	  Geest,	  verteller	  

	  
Optreden	  van	  het	  Trio	  Janssen	  |	  Glerum	  |	  Janssen	  

	  
Guus	  Janssen	  -‐	  Enkele	  Volzinnen	  (2009)	  

Lenneke	  Ruiten,	  sopraan	  	  &	  Thom	  Janssen,	  piano	  [wereldpremière]	  
	  

C.Ph.E.	  Bach	  -‐	  Rondo	  bewerking:	  Guus	  Janssen	  
Guus	  Janssen	  -‐	  Stormen	  en	  dringen	  (2009)	  

Nieuw	  Amsterdams	  Peil	  
	  
TIP:	  ZO.	  9	  DECEMBER	  2012	  |	  BIMHUIS	  -‐	  AMSTERDAM	  

Behalve	  toonaangevend	  componist	  is	  Guus	  Janssen	  ook	  een	  groot	  improvisator.	  In	  het	  Bimhuis	  speelt	  hij	  
zondag	  9	  december	  met	  zijn	  septet	  waarin	  de	  wisselwerking	  tussen	  improvisatie	  en	  compositie	  centraal	  staat.	  

Meer	  info	  www.bimhuis.nl	  

	  

Dag	  in	  de	  Branding,	  het	  Haagse	  festival	  voor	  nieuwe	  muziek,	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  Platform	  voor	  Nieuwe	  
Muziek,	  een	  convenant	  van	  de	  Johan	  Wagenaar	  Stichting,	  Koninklijk	  Conservatorium,	  Korzo	  theater,	  Paard	  
van	  Troje,	  Residentie	  Orkest,	  Dr	  Anton	  Philipszaal	  en	  Theater	  aan	  het	  Spui.	  

Met	  vier	  festival-‐edities	  per	  jaar	  wil	  Dag	  in	  de	  Branding	  de	  uitstraling	  en	  het	  profiel	  van	  de	  hedendaagse	  
muziek	  in	  Den	  Haag	  versterken.	  Door	  de	  breedte	  van	  het	  aanbod	  aan	  nieuwe	  muziek	  te	  vergroten	  en	  de	  
nieuwe	  muziek	  op	  een	  structurele	  wijze	  hoorbaar	  te	  maken	  in	  het	  cultuuraanbod	  van	  Den	  Haag.	  Tevens	  
door	  minstens	  één	  keer	  per	  jaar	  een	  groot	  project	  te	  initiëren,	  dat	  normaliter	  buiten	  de	  horizon	  van	  de	  
afzonderlijke	  partners	  zou	  liggen.	  
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