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DE OREN AFSTELLEN MET BAS WIEGERS

Asko | Schönberg 
Saxofonisten van Ensemble Klang
Slagwerk Den Haag 

Bas Wiegers dirigent
Katrien Baerts sopraan 
David Kweksilber, Erik-Jan de With 
Daan van Koppen en Michiel van Dijk saxofoons 

Sebastian Hilli 1990
Peach 2019/2020
voor groot ensemble (Nederlandse première)

Klas Torstensson 1951
Licks & Brains II 1988
voor saxofoonkwartet en groot ensemble

pauze

Helena Tulve 1972
Lijnen 2003
voor sopraan en ensemble, op teksten van Roland Jooris (1936)
1. Lijnen  2. Minimal  3. Op eigen kracht  4. Lijnen  5. Density

Wilbert Bulsink 1983
Smashing Mirrors 2022
voor orkest (wereldpremière)
gecomponeerd in opdracht van Asko|Schönberg, 
met steun van Fonds Podiumkunsten
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Spiegelzaal 13.40-14.05 uur 
Frederike Berntsen in gesprek met Wilbert Bulsink
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genieten. 
Daarom vragen wij u zoveel 
mogelijk met elkaar reke-
ning te houden, de telefoon 
op ‘stil’ te schakelen en 
geen foto’s te maken 
voordat de muziek is 
uitgeklonken.

Twee jaar geleden baarde dirigent Bas Wiegers opzien in de 
ZaterdagMatinee. Met het Radio Filharmonisch Orkest gaf hij onder 
meer een zinderende uitvoering van Prokofjevs Zesde symfonie. Van-
daag begeeft Wiegers zich met Asko|Schönberg op het terrein dat 
als zijn specialisme geldt: de hedendaagse muziek. Het belooft een 
gevarieerde staalkaart te worden van muziek uit Noord-Europese 
contreien. 
Zo componeerde de jonge Fin Sebastian Hilli een akoestisch portret 
van zijn favoriete zomerfruit, en bedrijft de Estse Helena Tulve 
akoestische alchemie met invloeden uit Frans spectralisme, grego-
riaans en oosterse muziek. In Licks & Brains II van de Nederlandse 
Zweed Klas Torstensson weerklinkt een weerbarstiger klankwereld. 
Een wereldpremière is er van componist Wilbert Bulsink, die voor 
Smashing Mirrors inspiratie putte uit een rocksong van Jimi Hendrix.

Sappig zomerfruit
Nederlandse nieuwemuziekliefhebbers zullen zijn naam misschien 
kennen van het Gaudeamus Festival 2018. Toen sleepte de jonge 
Fin Sebastian Hilli namelijk de prestigieuze Gaudeamus Award in 
de wacht. De jury roemde destijds unaniem de combinatie van zijn 
grote verbeeldingskracht en dito technische meesterschap. Meer 
specifiek: “Zijn muziek combineert gewaagde structuren met een 
grote verscheidenheid aan subtiele akoestische details.”
Een editie later bleken die kwaliteiten eens te meer, toen 
Asko|Schönberg het aan de Gaudeamusprijs verbonden opdracht-
werk Bird in première bracht. Een terzakedoende titel, want in het 
ensemblewerk neemt Hilli het gedrag van vogels onder de loep. 
Dat wil zeggen: “Ik stelde me een soort supervogel voor, krachtig, 
zelfverzekerd, op het arrogante af”, aldus de componist. “De vreemd-
 heid van zijn uiterlijk, bewegingen en gedragingen heb ik in muziek 
proberen te vangen.”
Het resultaat was een virtuoos-grotesk portret van een archetypische 
gevederde, die staccato in de rondte pikt in een hoekige collage-
muziek. In de blazerssectie klonk opgewonden gekwetter, lange 
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62e seizoen 21 januari 2023Uitzending 
NPO Klassiek 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Klassiek. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPOKLASSIEK.NL/CONCERTEN

Podcasts bij de NTR
Beluister de podcast 
Sterren  van de Zaterdag
Matinee. In de nieuwste 
afleveringen spreekt Hans 
Haffmans met componist, 
klarinettist en dirigent Jörg 
Widmann en violist Simone 
Lamsma.
 NPOKLASSIEK.NL/PODCASTS/
MARKANTE-MAESTROS

Widmann en de laatromantiek
28 januari 14.15 uur, Concertgebouw Amsterdam

Radio Filharmonisch Orkest 
James Gaffigan dirigent
Hannes Minnaar piano

Widmann Trauermarsch (Nederlandse première)
Mahler Eerste symfonie ‘Titan’

Minnaar speelt Widmanns ontroerende treurmars
In 2014 schreef Jörg Widmann Trauermarsch voor piano 
en orkest. Het ontstond als bedrijfsongeval. Wat een 
vierdelig pianoconcert voor Yefim Bronfman en de Berliner 
Philharmoniker had moeten worden, werd een eendelig 
stuk op basis van de inleiding, die ook voor Widmann 
onverwacht uitgroeide tot een kolossale treurmars op 
basis van de dalende secunde die als treurmotief soms 
expliciet en soms verborgen het complete stuk beheerst. 
Bij een treurmars denk je aan Beethoven en Mahler, maar 
misschien niet aan de bijna weerloze intimiteit en soms 
ontroerende tederheid van de solopartij in dit stuk.

Dubbelzinnigheid bij Widmann en Mahler
Ook hier blijkt weer dat je titels bij Widmann nooit op 
hun woord moet geloven. Boven de pianopartij staat al 
in maat één, enkele maten voor het orkest ‘plechtig en 
streng’ van wal steekt: ‘Laconiek, ietwat aarzelend.’ Zo 
creëert Widmann direct de dubbelzinnigheid die Trauer
marsch karakteriseert; een dialectisch spel van licht en 
donker, vitaal en gebroken. Net zo ironisch als de treur-
mars in Mahlers Eerste symfonie, die met zijn Vader Jacob-
canon en zijn intieme, lyrisch-melancholieke sfeer perfect 
op Widmanns meesterwerk aansluit.
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http://zaterdagmatinee.nl
http://nporadio4.nl/concerten
http://npoklassiek.nl/podcasts/markante-maestros
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4 5lijnen in hobo en trompet suggereerden een breedgevleugelde 
zweefvlucht. Dan weer ontaardde het ensemble in een kakelende 
kippenren op de maat van een spetterende drumkitsolo.

Ook Peach, het orkestwerk waarmee Hilli vanmiddag zijn debuut 
maakt in de ZaterdagMatinee, is een klinkende karakterschets, 
deze keer van Hilli’s favoriete fruit.  
“De verschillende betekenissen van het woord ‘perzik’ liggen aan 
de basis van de kleuren, texturen en associaties van het werk”, zo 
schrijft hij in zijn toelichting. “Ik heb het gevoel van een lichte en 
luchtige droom willen oproepen. In mijn gedachten is het een 
warme zomerdag, een heldere flikkering die de dingen onwerkelijk 
doet voelen en het lichaam vervult met tintelend plezier.”
Denk: zacht welvende melodielijnen, weelderige harmonieën en 
kleurige instrumentaties. Het akoestische equivalent van een 
sappige hap zomerfruit. 

Machinaal concerto grosso
We schrijven 1973 als componist Klas Torstensson zijn geboorteland 
Zweden verruilt voor Nederland. Reden: een studie aan het Instituut 
voor Sonologie te Utrecht, waar hij zich verdiept in elektronische 
muziek en computergestuurde compositie. Al snel ontwikkelt hij 
zich tot een toonaangevende componist in het Nederlandse muziek-
leven, met een idioom dat een zekere bewondering voor Varèse en 
Xenakis verraadt. Kernwoorden: ruige klanken en harde klappen. Het 
levert hem in muzikale kringen de geuzennaam Klas Stortbeton op.
Al even typerend voor Torstensson is zijn gewoonte om te compo-
neren in meerdelige cycli. Zijn oeuvre laat zich bijgevolg beluisteren 
als een fijnmazig netwerk van onderling verwante ‘families’, zoals 
de Urban-triptiek (1991-1994), de vijfdelige Lantern Lectures voor 
groot ensemble (2000-2006), of het orkestrale drieluik Fastlandet, 
Polarhavet, Himmelen (2007-2012). 

Ook het vandaag geprogrammeerde Licks & Brains II is een vrucht 
van die cyclische werkwijze. Torstensson voltooide het werk in 1988, 
als sluitstuk van een trilogie waarin hij de saxofoon stap voor stap in 
een steeds breder muzikaal verband plaatst. Of zoals de componist 
het zelf verwoordt in een toelichting: “In de loop van het drieluik 
als geheel treden verschuivingen op in de mate van nabijheid tot 
de muziek.”
Zo wordt de luisteraar in het eerste stuk Solo, voor elektrisch ver-
sterkte bassaxofoon, als het ware de binnenkant van het instrument 
ingezogen. De nadruk ligt op de fysieke klankproductie. Met 
extreme reverb-effecten, explosieve ‘tongue rams’ en mechanisch 
haperende frases presenteert Torstensson de bassaxofoon als een 
ijzerenheinige klankmachinerie, die alleen met een uiterste krachts-
inspanning (het binnensmondse geschreeuw en gegrom van de 
saxofonist spreekt boekdelen) tot klinken kan worden gebracht.

In Licks & Brains I, voor saxofoonkwartet, verschuift de aandacht 
naar de muzikale interactie tussen de spelers. Korte, agressieve 
accenten markeren een drietonig motief dat hortend en stotend 
door het kwartet stuitert. Ertussendoor vlechten de vier blazers een 
steeds dichter contrapunt van snelle, machinale toonladderfiguren.
In Licks & Brains II, met dertig minuten het langste deel van de 
triptiek, wordt het materiaal van Licks and Brains I ten slotte in een 
nieuwe concerto grosso-achtige setting gepresenteerd. Het saxofoon-
kwartet fungeert nu als concertino-groep in relatie tot een groot 
orkest, compleet met een viervoudig bezette percussiesectie, zeven 
koperblazers, elektrische gitaar en versterkte strijkers. Het orkest 
zorgt voor een nieuwe muzikale context, waarbij een herinterpre-
tatie van de saxofoonmuziek wordt afgedwongen.

Landschappelijk vergezicht
De recente wereldpremière van haar natuuropera Wölfe; een succes-
volle première tijdens de laatste Biënnale van Venetië (het muzikale 
mysteriespel Visiones); een compositieopdracht voor de legendarische 
marathonconcerten van het New Yorkse muziekcollectief Bang on 
a Can (Without love atoms would stop spinning voor cello solo). Het is 
maar een greep uit de recente muzikale wapenfeiten van Helena 
Tulve, die zich het afgelopen decennium ontpopte tot een van de 
meest spraakmakende Estse componisten van dit moment. 
Hoog tijd dus voor een debuut in de ZaterdagMatinee.

“Zijn muziek combineert gewaagde 
structuren met een grote verscheidenheid 
aan subtiele akoestische details.”

De jury van de Gaudeamus Award 2018 
over muziek van Sebastian Hilli
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6 7“Schrijven is wegnemen”, schreef Jooris eens. Dat adagium geldt 
zeker voor de gedichten die Tulve verenigt in Lijnen. Spaarzaamheid 
is een understatement. En toch, met hooguit drie of vier woorden 
per regel, schetst Jooris weidse landschappelijke vergezichten. 
Tulve volgt zijn taal op de voet. ‘Het riet / suggereert / de afwezige 
wind’ zingt de sopraan. In het ensemble begint zacht een bamboe 
rainstick te ruisen.

Helena Tulve Lijnen 
op teksten van Roland Jooris (uit: ‘Gedichten 1958-78’)

Wie bij Estse muziek denkt aan de nieuw-spirituele welluidendheid 
van Arvo Pärt, komt bij Tulve bedrogen uit. Haar klankwereld ver-
raadt veeleer een Franse ontvankelijkheid voor timbre en kleur, 
een invloed die ze opdeed tijdens haar conservatoriumtijd. Na een 
compositiestudie onder Erkki-Sven Tüür aan de Muziekhogeschool 
van Tallinn trok Tulve in 1992 naar Parijs. Ze ging er in de leer bij 
Jacques Charpentier, studeerde elektronische compositie aan het 
IRCAM en volgde masterclasses bij György Ligeti en Marco Stroppa. 
En passant verdiepte ze zich ook in gregoriaans en oosterse muziek.
Uit al die verschillende invloeden destilleerde Tulve een heel per-
soonlijke muzikale taal, waarin niettemin een sterke affiniteit met 
de Franse spectrale muziek doorschemert. Kenmerkend is een focus 
op de fysieke klank: vanuit het gegeven dat elk geluid zijn eigen 
unieke boventoonspectrum heeft, componeert Tulve in haar muziek 
nieuwe klanken door de boventonen, verschiltonen en combinatie-
tonen van verschillende instrumenten met elkaar te vermengen. 
Het ensemble als akoestische synthesizer, zeg maar. Het resultaat 
is een muziek die zich ontvouwt in vloeibare structuren en traag 
verglijdende klankvelden. Die transformeert en evolueert zoals een 
landschap voorbijtrekt aan het oog van een treinreiziger.
Landschap is tevens een belangrijk thema in Lijnen, het werk voor 
sopraan en ensemble dat vanmiddag op de lessenaars van 
Asko|Schönberg staat. Tulve ontleende de Nederlandse titel aan 
het gelijknamige gedicht van de Belg Roland Jooris, en zette in 
dezelfde partituur nog drie verzen van hem op muziek. 

Helena Tulve

Vogel wipt.
Tak kraakt.
Lucht betrekt.

Bijna niets 
om naar te kijken
en juist dat 
bekijk ik.

het riet 
suggereert 
de afwezige wind

een kano 
trekt een lijnrechte 
lijn in het water

in gelijkmatige 
rimpelingen spant 
een rivier 
zichzelf weer op.

Riet zijn 
is lichtjes schuin 
in de leegte 
blijven staan.

Nevel. Zeg
nu niets.
Veel is verzwegen.
Weinig is veel.
Amper beweegt 
het woord amper 
in de wind
die nergens is.

Zeg nu niets.
Veeg niets uit.
In het eenzelvig vlak 
van de avond. Waartegen 
nauwelijks en nergens.

Grenzeloos
In de rocksong Room Full of Mirrors (1968) ziet gitaar-icoon Jimi 
Hendrix zichzelf oneindig gereflecteerd in een denkbeeldig 
spiegelpaleis: ‘All I could see was me’, klinkt het boven een woest 
groovende baslijn. Het moet een claustrofobische ervaring zijn 
geweest, want een regel later besluit hij tot een radicale daad: 
‘Well I take my spirit and I smash my mirrors / Now the whole 
world is here for me to see.’

Roland Jooris
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98 Van begrensd zelf naar wijde wereld in amper drie maten. Het is 
precies die duizelingwekkende perspectiefverschuiving die com-
ponist Wilbert Bulsink (1983) altijd is bijgebleven. Hij was een tiener 
toen hij Hendrix’ nummer voor het eerst hoorde. Nu, een kleine 
dertig jaar later, weerklinken diens lyrics in de titel van een nieuw 
opdrachtwerk voor Asko|Schönberg: Smashing Mirrors. 
Toegegeven, Bulsink heeft even getwijfeld over de Hendrix-referentie. 
“Gebroken spiegels brengen immer ongeluk”, grinnikt hij begin 
november tijdens een zoom-gesprek. Zonder gekheid: “Het is 
natuurlijk een vrij agressief beeld, maar toch inspireert het me. 
Wat me vooral aanspreekt is het idee van een caleidoscopische 
versplintering, een veelheid aan reflecties en perspectieven. 
Mensen hebben doorgaans een grote behoefte aan een eenduidig 
verhaal, aan grenzen. Begrijpelijk, want grenzen scheppen overzicht 
en helderheid. Maar volgens mij is het potentieel van het grenze-
loze en meervoudige niet minder.”

Smashing Mirrors is dan ook een grenzeloos stuk geworden. In 
meerdere opzichten. Allereerst vormt de compositie nadrukkelijk 
geen afgesloten geheel, licht Bulsink toe: “Smashing Mirrors is 
eigenlijk een fragment, een glimp van een in principe oneindige 
muziek. Dat heeft alles te maken met het materiaal. Ik heb mijn 
noten gebaseerd op algoritmes die nooit opgebruikt raken en altijd 
nieuw materiaal kunnen blijven genereren.” 
Over dat materiaal gesproken: wie de partituur nader onder de loep 
neemt, merkt dat Smashing Mirrors feitelijk uit meerdere, simultaan 
verlopende ‘muzieken’ bestaat. Zo is er een doorlopende pendel-
beweging in de hoorn en trombone die langzaam uitwaaiert over 
de rest van het orkest. Er is een algoritmisch gecomponeerde boven-
toonwolk die traag rondwentelt in de blazersectie. Of neem dat 
terugkerende walking bass-motief, of die telkens weer opdoemende 
ijle tonen in de strijkers. Vanuit die muzikale basis-ingrediënten 
ontvouwt Smashing Mirrors zich niet lineair, of cyclisch, eerder 
combinatorisch; als een alle kanten uitdijend netwerk van steeds 
nieuwe verbindingen. 

Ook opvallend: Bulsinks microtonale harmonische idioom. In 
Smashing Mirrors kruipt hij als het ware tussen het duidelijk afge-
bakende zwart-wit van de pianotoetsen, op zoek naar kleurrijke 
mixturen van kwarttonen, achtste tonen, zuivere boventonen en 
‘cents’ (honderdsten van halve tonen). Het resultaat is een hyper-
elastische klankwereld, die voortdurend in transitie is tussen 
conventionele toonhoogtes. De constante beweging staat voorop. 
Vloeibaar, analoog, inderdaad: grenzeloos. 

In muzikaal opzicht geen Hendrix-echo’s dus. Wie op zoek wil gaan 
naar invloeden, vindt ze eerder in het werk van Amerikaanse ex-
perimentelen als James Tenney en Alvin Lucier, of bij een Europese 
klankvorser als Helmut Lachenmann. Niet in de vorm van aperte 
stilistische verwijzingen, wel in zoiets als een compositorische 
grondhouding. Bulsink: “Wat componisten als Tenney, Lucier en 
Lachenmann in mijn ogen bindt, is hun radicale zoektocht naar 
nieuwe akoestische mogelijkheden. Ik blijf dat een krachtig 
uitgangspunt vinden voor een componist.”
Tegelijkertijd is hij zich scherp bewust van het gevaar dat de zoeker 
zichzelf uiteindelijk ondermijnt: “Je zou het een modernistische 
paradox kunnen noemen. De modernist begint vanuit het verlangen 
om zichzelf head first in een nieuwe wereld te lanceren, maar ver-
volgens wordt dat nieuwe universum in een oogwenk weer herme-
tisch dichtgetimmerd.” 

Ontgrenzing die tot nieuwe grenzen leidt. Tot op 
zekere hoogte overkwam het ook Bulsink zelf, 
weet hij: “Hoe open ik Smashing Mirrors ook heb 
willen houden, het is uiteindelijk toch een af-
gesloten, volledig uitgeschreven stuk geworden. 
De realiteit is dat je daar in een concert-setting 
niet aan ontkomt. Hoewel, ik speel met het idee 
om Smashing Mirrors ooit werkelijk een open einde 
te geven met behulp van een app. Daarop zou het 
algoritmische materiaal dan tot in het oneindige 
kunnen blijven doorklinken.’
Voorlopig blijft die droom nog even toekomst-
muziek.

Joep Christenhusz

Wilbert Bulsink

“Smashing Mirrors is eigenlijk een fragment, een glimp van een in principe 
oneindige muziek. […] Ik heb mijn noten gebaseerd op algoritmes die nooit 
opgebruikt raken en altijd nieuw materiaal kunnen blijven genereren.”
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N Bern en Nancy en was te gast op festivals 
als het Holland Festival, Wien Modern, 
Huddersfield Contemporary Music Festival, 
London Almeida Festival, Aldeburgh 
Festival en Acht Brücken. 
Bas Wiegers werkte samen met compo-
nisten als Louis Andriessen, Georges 
Aperghis, Georg Friedrich Haas, Helmut 
Lachenmann en Rebecca Saunders. Van 
2018 tot 2022 was Bas Wiegers eerste gast-
dirigent van Klangforum Wien. Sinds 2022 
is hij als associated conductor verbonden 
aan het Münchener Kammerorchester. 
Eerder in de Matinee: Padding Three 
birthday pieces, Andriessen The Only One, 
Messiaen Chronochromie & Ravel Valses 
nobles et sentimentales (2019), Vivier 
Zipangu, Palau Dewata (arr.), Wo bist Du 
Licht, Lonely Child & Namavar Tiaré Tahiti 
(2020), Xu Roar of nature, Sibelius Viool-
concert & Prokofjev Zesde symfonie (2021) Vivier met het WDR Sinfonieorchester 

Keulen en muziek van Harrison Birtwistle 
met Oliver Knussen in het Barbican Centre 
in Londen. Ze werkte met dirigenten als 
Sylvain Cambreling, Vladimir Jurowski, 
Reinbert de Leeuw, Yannick Nézet-Séguin 
en Carlo Rizzi. 
Katrien Baerts behaalde een masterdiploma 
voor zowel zang als viool aan het Konink-
lijk Conservatorium van Brussel en een 
master in opera aan de Dutch National 
Opera Academy.
Eerder in de Matinee: Zuidam Suster Bertken 
(2010), Zuidam Canciones del Alma (2012), 
Dallapiccola 5 frammenti di Saffo uit Liriche 
greche & Kurtág Liederen naar gedichten van 
Anna Achmatova (2012), Strauss Die Frau 
ohne Schatten (Stimme des Falken, 2013), 
Loevendie The Rise of Spinoza (Clara, 2014), 
Vivier Lonely Child (2020)

Bas Wiegers
Dirigent Bas Wiegers weet zich met zijn 
openheid en ondogmatische aanpak aan 
het roer van toonaangevende Europese 
orkesten en solistenensembles te onder-
scheiden. Hij benadert zijn werk op 
gedetailleerde wijze, gebaseerd op zijn 
jarenlange ervaring als violist en een brede 
kennis van het repertoire van barok tot 
hedendaagse muziek. Asko|Schönberg 
werkt geregeld met hem.
Als dirigent was hij te gast bij onder 
meer het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
het Residentie Orkest, het WDR Sinfonie-
orchester, het SWR Sinfonieorchester, het 
Estonian National Symphony Orchestra, 
Ensemble Modern, Ensemble Musikfabrik, 
het SWR Vokalensemble en Neue Vokal-
solisten Stuttgart. Hij dirigeerde onder 
andere aan de operahuizen van Keulen, Katrien Baerts

De Belgische sopraan Katrien Baerts staat 
bekend om haar krachtige en sensuele 
stem en haar diepgaande en oprechte 
interpretatie.
Katrien Baerts maakte haar debuut als de 
protagonist in Bählamms Fest (Theodora) op 
de Ruhrtriennale, in Begehren (Sie) op de 
Salzburger Festspiele en bij de Nationale 
Opera in Amsterdam in een productie van 
Lulu. Haar verdere rollen omvatten onder 
meer Pamina in Die Zauberflöte, Micaëla 
in Carmen, Despina in Così fan tutte en 
Stimme des Falken in Die Frau ohne Schatten.
Hedendaagse muziek vormt een belang-
rijk deel van het repertoire van Katrien 
Baerts. Tot de hoogtepunten van haar uit-
voeringen op het concertpodium behoren 
uitvoeringen van Mysteries of the Macabre 
van György Ligeti, Lonely Child van Claude 
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12 13Saxofoon Festival dat is uitgegroeid tot 
een van de grootste saxofoonfestivals in 
Nederland.

Daan van Koppen is medeoprichter van 
Kluster5, een ensemble dat zich volledig 
richt op nieuwe hedendaagse muziek. 
Daarnaast speelt hij bij verschillende 
ensembles waaronder het Haags Saxo-
foonkwartet en Neo-Fanfare 9x13.

Michiel van Dijk speelt bij een groot 
aantal concerten en ensembles en com-
poneert ook voor verschillende ensembles 
en theaterproducties.

Saxofonisten van Ensemble Klang
Het Haagse Ensemble Klang, dat zichzelf 
omschrijft als sonic pioneers, bestaat inmid-
dels al bijna twintig jaar. Met zijn optre-
dens laat het ensemble een repertoire van 
speciaal voor Klang gecreëerde werken 
horen, geschreven door onconventionele 
componisten als Heiner Goebbels, David 
Lang, Tom Johnson, Julia Wolfe, Michael 
Hersch, Barbara Ellison en Peter Adriaansz. 
Zonder dirigent maar met een stuwende 

‘drive’ speelt Ensemble Klang complexe 
muziek die virtuoze precisie vereist, resul-
terend in “an impressive aural assault” 
(Scottish Herald).
 ENSEMBLEKLANG.COM

David Kweksilber buit in zijn spel de rijke 
klankwereld en muzikale mogelijkheden 
van alle saxofoons en klarinetten ten volle 
uit. Hij is lid van de New Cool Collective 
Big Band, Asko|Schönberg en van uiteen-
lopende kamermuziekensembles en bands.

Erik-Jan de With treedt geregeld op in 
Nederland en daarbuiten met verschillen-
de orkesten en ensembles zoals Ensemble 
Klang en de Ereprijs. Daarnaast is hij op-
richter en artistiek leider van het Westland 

Vanuit de Amsterdamse thuisbasis opereert 
het ensemble over de hele wereld. Zowel 
de topcollectie van de grote twintigste-
eeuwse componisten als het allernieuwste 
eenentwintigste-eeuwse werk worden 
uitgevoerd op concertpodia, festivals en 
in interdisciplinaire voorstellingen. 
 ASKOSCHOENBERG.NL

Asko | Schönberg
Asko|Schönberg: toonaangevend ensemble 
voor nieuwe muziek. Kwaliteit, experiment 
en vernieuwende programmering met oog 
voor actualiteit zijn de belangrijkste pijlers. 
Met een rijk netwerk aan musici, dirigen-
ten, componisten, veelzijdige jonge makers 
en partners uit verschillende kunstdisci-
plines, draagt Asko|Schönberg bij aan het 
‘maken van nu’. Het ensemble fungeert als 
een toegankelijk platform dat met inno-
vatieve en energieke partners bouwt aan 
de voortdurende ontwikkeling van de 
eigentijdse gecomponeerde muziek in al 
haar verschillende vormen. 
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David Kweksilber
Erik-Jan de With | Daan van Koppen | Michiel van Dijk
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http://ensembleklang.com
http://askoschoenberg.nl


14 15Slagwerk Den Haag
Slagwerk Den Haag (SDH) is al sinds de 
oprichting in 1977 gefascineerd door alles 
wat te maken heeft met geluid, puls en 
materialen als klankbron. De podiumbe-
spelers én multi-inzetbare (co)creators 
willen keer op keer verbazen en verrijken 
in elke denkbare setting. Soms op het 
traditionele instrumentenarsenaal, dan 
weer op bijvoorbeeld porselein, paarden-
kaken, glas of 3D-geprinte instrumenten. 
SDH werkt samen met kunstenaars en 
makers van nu en het speelveld is breed: 
van Bang on a Can in New York tot Muziek-
gebouw aan ’t IJ, van het Holland Festival 
tot de sloppenwijken van Caïro en van 
klaslokaal tot het Oerol Festival op 
Terschelling. 
 SLAGWERKDENHAAG.NL

Asko|Schönberg

FLUIT, PICCOLO, ALTFLUIT
Ingrid Geerlings 
Tom Sargeaunt 

HOBO, ALTHOBO
Marieke Schut

ALTHOBO
Arthur Klaassens 

KLARINET, BASKLARINET
David Kweksilber 

BASKLARINET, CONTRABASKLARINET
Anna voor de Wind 

KLARINET, CONTRABASKLARINET
Erik van Deuren

ESKLARINET 
Lars Wouters van den Oudenweijer 

FAGOT
Marije van der Ende 

FAGOT, CONTRAFAGOT 
Jaap de Vries

HOORN  
Sergei Dovgaliouk 
Jan Harshagen 

TROMPET
Arthur Kerklaan 
Bas Duister 

TROMBONE, BASTROMBONE
Koen Kaptijn 

TROMBONE 
Yiannis Bontis  

CONTRABASTROMBONE 
Brandt Attema  

(ELEKTRISCHE) PIANO 
Tim Sabel

BASGITAAR 
Patricio Wang

VIOOL 
Joseph Puglia 
Jellantsje de Vries 

ALTVIOOL
Heleen Hulst

CELLO 
Sietse Jan Weijenberg

CONTRABAS 
Jordi Carrasco Hjelm

M
US

IC
I

GERRIT SCH
REU

RS

Saxofoonsolisten Ensemble Klang

SOPRAANSAXOFOON 
Erik-Jan de With

ALTSAXOFOON 
Michiel van Dijk

TENORSAXOFOON 
Daan van Koppen

BARITONSAXOFOON 
David Kweksilber

Slagwerk Den Haag

Joey Marijs
Niels Meliefste
Frank Wienk 
Jeroen Geevers 

http://slagwerkdenhaag.nl


Uw steun is harder nodig dan ooit! Word Vriend of Genoot. 
Of overweeg de Stichting Vrienden van de Matinee op te nemen 
in uw testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

karakter en de hoge 

van onze
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