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Componisten reflecteren op de wereldwijde
pandemie tijdens Dag in de Branding
Op zaterdag 26 februari 2022 in Den Haag

In wat voor wereld zijn we terecht gekomen? Nu de pandemie veel langer duurt

dan iemand twee jaar geleden ooit voor mogelijk had gehouden, voelen

kunstenaars de behoefte te reflecteren op de consequenties van de wereldwijde

maatschappelijke ontwrichting. Zo ook de componisten en musici tijdens Festival

Dag in de Branding op 26 februari.

In Parallax van Peter-Jan de Graaff staat het complotdenken centraal, dat weliswaar niet een

exclusief uitvloeisel is van de coronacrisis, maar daarin wel moeiteloos aanleiding vindt voor de

meest vergezochte denkbeelden. Ensemble Modelo62 presenteert composities van Claudio F.

Baroni. O.a. Confessions waarin Baroni, geïnspireerd door een reeks gedichten van Anne

Carson, de sociale gevolgen van het virus in noten probeert te vangen.

Gelukkig blijven componisten componeren – zelfs tijdens een pandemie. Richard Ayres

presenteert zijn nieuwe stuk No.53 (Trödelmarkt): NONcerto for violin, een compositie die hij

vergelijkt met tweedehands spullen op een vlooienmarkt. Prijswinnend violist Joseph Puglia en

Ensemble Oerknal brengen deze wereldpremière. En crisis of geen crisis – er is altijd jong

talent. Festival Dag in de Branding geeft drie jonge musici de opdracht om dit seizoen nieuw

werk te maken. Op 26 februari stellen zij zichzelf aan u voor.

Programma zaterdag 26 februari 2022

Paleiskerk, 15.00 uur

James Tenney - Swell Piece nr 2

Richard Ayres - No. 53 (Trödelmarkt): NONcerto for violin (wereldpremière)

Joseph Puglia, viool / Ensemble Oerknal / Hardy Li, dirigent

⏲

https://dag-in-de-branding.pr.co/


Het altijd nieuwsgierige en onderzoekende Ensemble Oerknal presenteert een tweeluik samen

met de prijswinnende violist Joseph Puglia. In het meditatief verstilde Swell Piece No. 2 van

componist James Tenney staat de toonhoogte A440 Hertz (de toon ‘A’ waarop binnen een

ensemble gestemd wordt) centraal. Deze toon zwelt en pulseert te midden van een ruimtelijk

opgesteld ensemble. Richard Ayres componeerde No. 53 (Trödelmarkt): NONcerto for violin

dat hij zelf beschrijft als een verzameling verwaarloosde schatten uitgestald op een

vlooienmarkt.

 

Korzo, 16.30 uur

Claudio F Baroni – Confessions / Vis insita

Ensemble Modelo62

In de zomer van 2021 leek de pandemie ten einde, maar de wereld om ons heen was een ravage,

constateerde Claudio F Baroni. Lege steden, dagelijks nieuwe besmettingscijfers en talloze

anonieme doden. In Confessions wil Baroni reageren op deze benauwende sfeer. Hij koos een

aantal gedichten van Anne Carson die in woorden vat wat we nu zo enorm missen: de

menselijke relaties en conflicten, die onlosmakelijk verbonden zijn met namen, gezichten,

heden en verleden. Vis insita (2021) is gecomponeerd voor een variabele bezetting & een

loopstation, waarmee muziek opgenomen en herhaald kan worden. Tijdens Dag in de Branding

wordt het stuk uitgevoerd op contrabas, waarbij de bassist een snaar aan één stuk door strijkt.

Door het loopstation wordt dit gestapeld tot een gelaagd en veelstemmig akoestisch bouwwerk.

 

Amare foyer, 19.30 uur

Introducing Thomas van Dun, Julian Maple-Oliveira & Michela Amici

Carine Lacor, presentatie

Drie jonge, getalenteerde alumni van het Koninklijk Conservatorium zijn door Festival Dag in

de Branding in samenwerking met de partners uitgenodigd om in 2022 nieuw werk te maken.

Op 26 februari gaat Carine Lacor in gesprek met deze spiksplinternieuwe artists-in-residence:

componisten Thomas van Dun en Julian Maple-Oliveira & harpiste Michela Amici. Amici geeft

samen met sopraan Georgia Burashko alvast een preview van het nieuwe stuk van componist

Amarante Nat. De volledige nieuwe werken van deze artists-in-residence zijn te horen tijdens

de festivaleditie van 20-21 mei 2022.

 

Amare studio, 20.30 uur

Jan-Peter de Graaff - Parallax



Katrien Baerts, sopraan / Het Collectief / Kenza Koutchoukali, regie

Nep-nieuws en alternatieve feiten – componist Jan-Peter de Graaff is gefascineerd door het

spanningsveld tussen waarheid en bedrog. Zijn theatrale liedcyclus Parallax toont hoe een

vrouw wordt meegezogen in een complottheorie: om te bewijzen dat de aarde plat is lanceert ze

zichzelf met een raket. Sopraan Katrien Baerts is solist in dit actuele stuk.

“Als een echte stemkunstenaar zingt, spuwt en streelt ze de spitsvondige verzen. De Graaff

buit haar lenige stem uit in evocatieve melodieën vol verrassende wendingen.”  ★★★★ de

Volkskrant

Kaartverkoop

Bij Festival Dag in de Branding kunt u tegen voordelig tarief passe-partouts bestellen voor de

concerten op 26 februari. Voor elk concert zijn ook losse kaarten te koop. Voor studenten

gelden aantrekkelijke kortingen! Kijk voor meer info op www.dagindebranding.nl

Gebruik foto's op aanvraag via dieke@dagindebranding.nl

http://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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