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Componist Yannis Kyriakides ontvangt Johan
Wagenaar Prijs
Tijdens Festival Dag in de Branding in Den Haag op zaterdag 12 december 2020
Op voordracht van de Johan Wagenaar Stichting kent de gemeente Den Haag de
Johan Wagenaar Prijs 2020 toe aan componist Yannis Kyriakides. Deze
compositieprijs wordt eens per vier jaar toegekend voor een heel oeuvre en is
uniek in Nederland. Eerdere laureaten waren onder meer Martijn Padding, Guus
Janssen en Louis Andriessen. Kyriakides ontvangt de Johan Wagenaar Prijs van
wethouder Mobiliteit en Cultuur Robert van Asten tijdens Festival Dag in de
Branding op zaterdag 12 december 2020. Het programma van deze dag werd in
overleg met Kyriakides samengesteld en hij is ook zelf in twee programma’s te
zien en te horen.
Yannis Kyriakides: 'Het is voor mij een grote eer om in de voetsporen te treden van mijn twee
docenten Louis Andriessen en Dick Raaijmakers, en mijn twee gewaardeerde collega's aan het
Koninklijk Conservatorium, Martijn Padding en Guus Janssen. Voor een Grieks-Cyprioot die
opgroeide in Engeland en Nederland in 25 jaar tot zijn thuis heeft gemaakt, voelt het als een
dieper signaal van acceptatie in de Nederlandse muziekcultuur. Ik ben er trots op dat ik hier
deel uitmaak van een lange en levendige traditie.'
Johan Wagenaar Prijs
De Johan Wagenaar Prijs is een van de compositieprijzen van de Gemeente Den Haag,
gecureerd door de Johan Wagenaar Stichting. De prijs wordt eens per vier jaar toegekend voor
een heel oeuvre. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van €25.000,- en de opvoering van
werken uit het oeuvre van de winnende componist.

De jury van de Johan Wagenaar Prijs 2020 motiveert de keuze voor Yannis Kyriakides:
‘Methodisch en gestaag werkt hij aan een groot oeuvre van hoge kwaliteit, dat gekenmerkt
wordt door ideeënrijkdom en de onnadrukkelijke toepassing van elektronica en
buitenmuzikale elementen.’ Bovendien is hij ‘een ambachtelijk en intelligent kunstenaar die
(…) verworvenheden uit het verleden verbindt met vragen over onze toekomst, zoals in zijn
recente werk Face, dat artificiële intelligentie en gezichtsherkenning tot onderwerp heeft’.
Foto's Bart Grietens:

Programma zaterdag 12 december 2020
Paleiskerk 14.30 uur
Uitreiking van de Johan Wagenaar Prijs 2020 door wethouder Robert van Asten
Aansluitend een concert van ensemble Silbersee:
Yannis Kyriakides – Ode to Man
En werken van Wouter Snoei, Florian Magnus Maier e.a.
Voor Ode to Man (2016) voor vier sopranen en elektronica heeft Kyriakides zich laten
inspireren door het eerste koor uit de tragedie Antigone van Griekse schrijver Sophocles. Op
een ietwat ironische toon zet deze de verworvenheden van het menselijke ras uiteen: het
vermogen de natuur te onderwerpen, taal en wetten te ontwikkelen en grote beschavingen tot
stand te brengen. Het enige dat de mens in zijn overmoed nog niet heeft weten te overwinnen is
zijn eigen sterfelijkheid. Het thema van mens versus natuur wordt ook in de muziek
onderzocht.
Korzo 17.00 uur
Yannis Kyriakides – Trackers
Maze Ensemble
Maze is een elektro-akoestisch ensemble dat zich richt op vormexperimenten en hybride
notatiewijzen in de traditie van legendarische Amerikaanse pioniers zoals John Cage, Robert
Ashley, Alvin Lucier en Pauline Oliveros. Maze presenteert vanmiddag Trackers, een
audiovisueel werk van Yannis Kyriakides, gebaseerd op Sophocles’ Ichneutai, voor een
onbepaalde instrumentatie, luidsprekerinstallatie, visuele objecten, licht, videoprojector en een
rookmachine ontworpen door beeldend kunstenaar Konrad Smoleński. Trackers is het eerste
deel uit de vierdelige Trackers Cycle (2018), die handelt over de mythe van Hermes (de
boodschapper van de goden) en de ontdekking van de lier (oftewel de oorsprong van muziek).
Korzo 20.30 uur
Improvisatie – Folia

Duo Yannis Kyriakides / Andy Moor
Met gitarist Andy Moor vormt Yannis Kyriakides (live elektronica) sinds 2008 een duo dat
langs de weg van improvisatie in het wezen van geluid probeert door te dringen. Hun
klankverkenningen leidden tot een zestal cd’s, waaronder Folia uit 2010. De titel verwijst naar
de populaire en vaak bewerkte 17de-eeuwse melodie ‘La Folia’, die Moor en Kyriakides
combineren met elementen uit de Zuid-Amerikaanse volksmuziek. Nu, tien jaar later, keren zij
met frisse inzichten terug naar deze wereld van geleidelijk transformerende soundscapes,
vloeiende beats en rijke harmonieën.
Op woensdagavond 16 december volgt er een online uitzending via
www.dagindebranding.nl met beelden van de concerten plus enkele nieuwe
onderdelen.
Kaartverkoop
Vooralsnog gaat het festival er vanuit dat er bij het programma op 12 december 30 mensen in
de zaal mogen. Kaarten voor de verschillende concerten zijn te koop via de website. Kijk voor
meer info op www.dagindebranding.nl

OVER DAG IN DE BRANDING

In tien jaar is het Haagse festival Dag in de Branding uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende festivals
voor nieuwe muziek in Nederland. Vier keer per jaar organiseert Dag in de Branding een afwisselend en
spraakmakend programma op verschillende locaties in Den Haag. Het festival toont de actuele ontwikkelingen in
de klassieke en geïmproviseerde muziek, het muziektheater, de jazz en popmuziek, opera en elektronica.
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