
 23 november 2021, 12:30 (CET)

Oude Kerk en FIBER Festival in uniek
ochtendconcert met orgel en elektronica

AMSTERDAM, maandag 22 november — Op 3 december, bij het opgaan van de

zon, klinkt in de Oude Kerk muziek van de Zweedse electronica componist Maria

W Horn in een nieuwe samenwerking tussen de Oude Kerk en FIBER Festival.

Deze samenwerking geeft ruimte aan een wereldwijde trend van nieuwe

orgelmuziek, die zich langzaam langs lange muzikale lijnen ontvouwt in de

grootse akoestiek van kerken en kathedralen. Voor het eerst sinds de omvangrijke

restauratie van de Oudekerkstoren wordt bovendien deze vrijdagochtend het

beroemde Vater-Müllerorgel weer bespeeld. 
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Sinds november 2016 zijn er ochtendconcerten in de Oude Kerk. De ochtendserie 'Silence' stelt

muziek centraal waarin akoestische, digitale en elektronische klanken met elkaar versmelten.

Het publiek kan zich op een unieke ruimtelijke wijze tot de klank kan verhouden; vaak

bewegend door de ruimte, of zittend tussen musici en klankbronnen.

In de samenwerking met FIBER speelt op 3 december de Zweedse componist Maria W Horn

samen met organist Mats Erlandsson een concert waarin orgel en elektronica elkaar ontmoeten.

Op deze manier creëren ze een in-situ en hybride instrument, waarmee het timbre van het orgel

en de akoestische eigenschappen van de ruimte worden versterkt en getransformeerd. Uniek

van hun werkwijze is de verankering van nieuwe klanken binnen de harmonische taal van

traditionele orgelmuziek. Hoe klinkt het Vater-Müllerorgel uit 1724 in dialoog met op de

computer gegenereerde klanken en hoe versmelten de twee in de akoestische ruimte van de

Oude Kerk?

Maria W Horn werkt met de manipulatie van tijd en ruimte door gebruik te maken van

uitersten van klank en frequenties. Ze speelt met de menselijke perceptie, en wil haar publiek

verleiden zich over te geven aan een alternatieve mentale toestand. Maria W Horn is met Kali

Malone oprichter van het toonaangevende muzieklabel XKatedral, dat muziek uitbrengt van

internationale namen als Ellen Arkbro, Caterina Barbieri, Kali Malone, Maria W Horn, Mats

Erlandsson, David Granström.

Over de Oude Kerk

In het oudste gebouw van de stad (anno 1306) komen erfgoed, hedendaagse kunst en muziek

samen. Als icoon van de Beeldenstorm (1566) neemt de Oude Kerk een unieke plaats in het

Nederlandse cultuurlandschap in. Naast haar bestaan als eeuwenoud monument is de Oude

Kerk een internationaal georiënteerd platform voor hedendaagse kunst. Kunstenaars en musici

verkennen met nieuw werk de geschiedenis, architectuur en akoestiek van deze plek telkens op

nieuwe manieren.

Over FIBER

FIBER is een in Amsterdam gevestigd festival en platform voor hedendaagse digitale cultuur,

audiovisuele kunst, speculatief design en vooruitstrevende muziekcultuur. Door de lens van

kunst reflecteert FIBER op de steeds veranderende impact van technologie op de samenleving

en de planeet. Ze verkent deze onderwerpen collectief door middel van lezingen,

installatiekunst, concerten en door baanbrekende artistieke maakprocessen naar een breed

publiek te ontsluiten.



OVER FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art,
digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a
vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending
experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across
numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam,
which brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to
explore hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views
between the makers and their audience.
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