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Festival	  Dag	  in	  de	  Branding	  op	  11	  mei	  2013	  onderdeel	  van	  Nederland	  -	  Rusland	  jaar	  
met	  o.a.	  werk	  van	  Stravinsky	  en	  de	  wereldpremière	  van	  Night	  Butterflies,	  pianoconcert	  van	  hoofdgast	  
Alexander	  Raskatov	  
	  
De	  28e	  editie	  van	  Dag	  in	  de	  Branding	  heeft	  een	  uitgesproken	  Russisch	  tintje.	  Twintigste	  eeuwse	  klassiekers	  
van	  Russische	  meesters	  worden	  afgewisseld	  met	  gloednieuw	  werk	  uit	  het	  'Moederland'.	  Zo	  brengt	  het	  
Residentie	  Orkest	  o.l.v.	  Reinbert	  de	  Leeuw	  de	  wereldpremière	  van	  Alexander	  Raskatovs	  pianoconcert	  
Night	  Butterflies,	  met	  een	  hoofdrol	  voor	  pianiste	  Tomoko	  Mukaiyama.	  Het	  Asko|Schönberg	  speelt	  Vladimir	  
Tarnopolski's	  Foucaults	  pendulum,	  een	  werk	  dat	  slingerbewegingen	  maakt	  tussen	  vloeiende	  en	  
mechanische	  texturen.	  Tarnopolski's	  oud-‐studente	  Anna	  Mikhailova	  schreef	  met	  Black	  perfume	  een	  
indringende	  mini-‐opera	  naar	  een	  verhaal	  van	  Michail	  Boelgakov.	  

Onder	  de	  noemer	  'oude	  meesters'	  een	  optreden	  van	  Het	  Pianoduo	  Bouwhuis	  en	  Van	  Zeeland.	  Samen	  met	  
Toonkunstkoor	  Amsterdam	  presenteert	  het	  tweetal	  een	  exclusief	  Stravinsky-‐concert,	  waar	  onder	  meer	  de	  
Psalmensymfonie	  klinkt.	  De	  pianobewerking	  van	  dit	  werk	  vloeide	  uit	  de	  pen	  van	  Dmitri	  Sjostakovitsj,	  wiens	  
Negende	  symfonie	  's	  avonds	  wordt	  uitgevoerd	  door	  het	  Residentie	  Orkest.	  

Dit	  Russische	  programma	  wordt	  afgewisseld	  met	  een	  optreden	  van	  het	  Berlijnse	  producentenduo	  Barbara	  
Morgenstern	  en	  Guido	  Möbius	  in	  het	  Paard	  van	  Troje.	  

PROGRAMMA	  

14.30	  uur	  Theater	  aan	  het	  Spui	  
Het	  Pianoduo	  Bouwhuis	  &	  Van	  Zeeland	  
Toonkunstkoor	  Amsterdam	  
	  
Igor	  Stravinsky	  –	  Pater	  Noster,	  Ave	  Maria,	  Credo	  voor	  gemengd	  koor	  a-‐capella	  
Dumbarton	  Oaks	  (arr.	  voor	  2	  piano’s)	  
Psalmensymfonie	  (arr.	  Sjostakovitsj	  voor	  2	  piano’s)	  
	  
16.00	  uur	  Korzo	  theater	  	  
Muziektheaterproductie	  van	  de	  Diamantfabriek	  
Annechien	  Koerselman,	  regie	  
	  
Anna	  Mikhailova	  	  -‐	  Black	  Perfume	  	  
	  
17.30	  uur	  Paard	  van	  Troje	  
Guido	  Möbius	  en	  Barbara	  Morgenstern	  
	  
20.30	  uur	  Dr	  Anton	  Philipszaal	  
Residentie	  Orkest	  
Asko|Schönberg	  
	  
Tarnopolski	  -‐	  Foucault's	  Pendulum	  
Raskatov	  –	  Night	  Butterflies	  	  [wereldpremière]	  
Sjostakovitsj	  -‐	  Symfonie	  nr.	  9	  



KAARTVERKOOP	  
Wij	  verkopen	  passe-‐partouts	  en	  ook	  combi-‐kaarten	  voor	  2	  of	  meer	  concerten	  naar	  keuze.	  's	  Avonds	  
serveren	  wij	  voor	  €	  20	  p.p.	  een	  festivaldinerbuffet	  op	  een	  van	  de	  locaties.	  
Informatie	  en	  kaartverkoop:	  www.dagindebranding.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,	  Nutshuis,	  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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