
De Centrale zet twee bijzondere concerten in de
kijker tijdens Europalia Indonesië

De Centrale organiseert 2 concerten in het kader van Europalia, dat dit jaar inzoomt
op Indonesië. Op woensdag 25 oktober 2017 is het gamelanorkest Garasi Seni
Benawa er te gast. Op vrijdag 24 november 2017 staat de Indonesische zangeres
en componiste Peni Candra Rini centraal.

Prachtige gamelanmuziek uit Java en Bali

De centrale opent met authentieke Javaanse gamelan van het gamelanorkest Garasi
Seni Benawa o.l.v. Rahayu Supanggah op woensdag 25 oktober 2017 om 20 uur.

De prachtige gamelanmuziek uit Java en Bali, waar de gamelan bijzonder populair is,
doet bij heel wat mensen waarschijnlijk een belletje rinkelen.  Gamelan is de benaming
voor zowel de muziekstijl, de muziekinstrumenten als het orkest zelf. Een gamelanorkest
bestaat voornamelijk uit slaginstrumenten - zoals drums gongs en xylofoons –
snaarinstrumenten en fluiten (pittig detail: voor dit orkest zal De Centrale een ganse dag
opbouwen).

Peni Candra Rini



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 259.000 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.

Op 24 november 2017 staat de Indonesische zangeres en componiste Peni Candra Rini
centraal. Ze is een van de zeldzame hedendaagse zangeressen die de sindhen
beheerst, een Javaanse zangstijl voor vrouwenstemmen.

Voor de voorstelling ONTOSOROH verenigt Peni haar krachten met die van de
Australische danseres en choreografe Ade Suharto. De voorstelling mixt de klassieke
Javaanse dans van Ade met de traditionele en hedendaagse composities en de
schitterende stem van Peni.
Informatie

Nele Goethals, persverantwoordelijke De Centrale, gsm 0485 99 46 69, e-mail
nele.goethals@gent.be
Jos Lootens, programmator Europalia Indonesië @De Centrale, gsm 0478 80 37 63, e-
mail jos.lootens@gent.be

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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