Fulco Ottervanger is de nieuwe stadscomponist
van de Stad Gent voor de periode 2017-2019

(c) Fred Debrock
Na het afscheid van de stadsdichter David Troch op vrijdag 9 december 2016 wordt
een stadscomponist aangeduid voor de periode 2017-2019. Een klankbordgroep
van experten koos unaniem voor Fulco Ottervanger.
Op dinsdag 15 november 2016 riep Schepen van Cultuur Annelies Storms een
klankbordgroep van 6 experten samen om een stadscomponist aan te duiden uit de vele
componisten die Gent rijk is. De experten waren Wim Wabbes (artistiek directeur
Handelsbeurs), Osama Abdulrasol (winnaar Cultuurprijs stad Gent 2013), Geert Riem
(directeur muziekcentrum De Bijloke), Eric Smout (artistiek leider Democrazy), Frederik
Styns (intendant Symfonieorkest Vlaanderen) en Martine Huvenne (docent film en
coördinator van de European Master of Arts in Sound aan KASK).

'Ik vroeg aan de klankbordgroep om bij hun keuze van de stadscomponist
rekening te houden met het profiel dat ik voor ogen had. Ik had de voorkeur voor
een jonge componist die al voldoende bewezen heeft een dergelijke opdracht aan
te kunnen, maar nog niet gekend is bij een breed publiek. Hij moet een zeer divers
publiek moet kunnen bereiken via een cross-over met andere disciplines. De
stadscomponist is bij uitstek een ambassadeur voor de stad Gent in het binnen- en
buitenland.'
— Annelies Storms, schepen van cultuur
De experten adviseerden unaniem om Fulco Ottervanger aan te stellen als
stadscomponist van de stad Gent voor de periode 2017-2019.

Multi-instrumentalist, zanger, componist en fiere Gentenaar
Fulco Ottervanger is niet onder één noemer te brengen. Hij is multi-instrumentalist,
zanger, componist en improvisator. Zijn eigenzinnige stijl is doorspekt met invloeden uit
jazz, krautrock, hip-hop, rock, soul en funk. Oorspronkelijk is hij van Nederlandse origine,
maar ondertussen ook jarenlang een fiere Gentenaar. Hij studeerde jazzpiano en
klassieke compositie aan het Gentse conservatorium en werd nadien bekend met het
internationaal geprezen jazztrio 'De Beren Gieren', krautpopband 'Stadt' en
'BeraadGeslagen', zijn duo met drummer Lander Gyselinck. Daarnaast is Fulco ook actief
in dans- en theaterprojecten, zoals Slumberland van Zonzo Compagnie, een
muziekvoorstelling voor kinderen over dromen en slaap die hij creëerde met de vorige
Gentse stadscomponiste An Pierlé.

Motivatie van de experten
Fulco Ottervanger komt voor de experten in aanmerking als stadscomponist omwille van
zijn ongebreidelde creativiteit en multi-inzetbaarheid. Met zijn muzikale veelzijdigheid,
onderlegdheid en positieve energie zijn samenwerkingen en cross-over projecten
mogelijk met zowel jonge, onervaren als professionele muzikanten. Zijn stevige roots in
de Gentse muziekscene en de internationale weerklank voor verschillende van zijn
projecten zorgen er bovendien voor dat hij een uitstekend vertegenwoordiger van Gent
zal zijn in zowel binnen- als buitenland.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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