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Woensdag 7 november was de eerste festivaldag van November Music in Den Bosch, en
startte de workshop 'Schrijven over muziek' van Elmer Schönberger. Er reageerden 8
aspirant-schrijvers op de oproep die Radio 4 Eigentijds, Domein voor Kunstkritiek,
November Music en Muziekvan.nu gezamenlijk deden. Een aantal weken geleden maakten
we kennis met elkaar en werden de highlights van het festival onderling verdeeld.
 
’s Middags speelde het Minguet Kwartet in de Toonzaal muziek van Widmann en Rihm.
Miranda Driessen was erbij en deed verslag. Jan Nieuwenhuis nam alvast een kijkje bij de

installaties van geluidskunstenaar Horst Rickels, daarover later in de week meer.
 
Bij de gastvrije maaltijd in de Verkadefabriek was de recensieclub compleet en vlogen issues over de tafel als
geluidskunst, extremiteit als vernieuwing in de kunst, moet een componist stoppen als hij/zij z’n/haar beste werk heeft
geschreven,  is de concertsituatie in haar traditionele vorm voor publiek niet doodsaai? De avondvoorstellingen gaven in
dat kader genoeg stof tot nadenken.
 
Fred Momotenko, eerder op Muziekvan.nu geïnterviewd door Thea Derks, presenteerde met Cloud-Messenger drie
kwartier dans, projectie en blokfluitklank, akoestisch en met elektronica bewerkt. Het leverde een stevig multimediaal
spektakel op. Bregtje Schudel schreef erover.
 
Later op de avond schoof men de traditionele concertsituatie inderdaad resoluut aan de kant in Cross Avenue. Bij de
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music Marianne de Feijter (1965) studeerde Italiaans aan de Universiteit van Amsterdam

en Management aan Boston University (Rome/Brussel). Als zelfstandig ondernemer
fungeerde zij als producent, zakelijk leider, fondsenwerver en tekstschrijver voor
talloze nieuwe muziekprojecten en ensembles. Van 2000 tot 2013 was ze directeur
van de Stichting PROMS en nauw betrokken bij de gelijknamige concertserie in
Paradiso en het Muziekgebouw in Amsterdam. Ze was een van de initiatiefnemers
van Muziekvan.nu en de drijvende kracht achter het platform van begin 2012 tot eind
2014.

Vorige Volgende

muzikale dialoog tussen Ethel, spraakmakend strijkkwartet uit New York, en componistenduo Strijbos en Van Rijswijk,
bewoog het publiek zich kuierend door de concertzaal. Lees hier de recensie van Harm Timmerman.
 
Verplicht napraten met Elmer Schönberger, is een van onze prettige festivalopdrachten. Een biertje erbij, en daarna naar
huis, tikken!
 
De blogs van de recensieklas verschijnen dagelijks op Radio 4 Eigentijds
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In de pers: 'de geboorte van een maestro'
2 reacties • 2 jaar geleden

1muziekvannu6 — We tijpen wat af... Dank!
Gecorrigeerd.

In de pers: Words & Beyond, Dances and Canons
1 reactie • één jaar geleden

Thea Derks — Dank voor deze selectie. Kleine
aanvulling: van Kate Moore verscheen eerder The
Open Road op cd.

Werken van 3 Compositiestudenten, Keuris,
Zuidam en Reich
2 reacties • 2 jaar geleden

1muziekvannu6 — Hallo Jan-Peter, dank voor
correcties, doorgevoerd! H.gr. Mv.nu

Eislerhommage
1 reactie • 2 jaar geleden

Willem de Bordes — Dag Bas, Leuk
fan van Eisler en vooral zijn EG. Heb
geprogrammeerd …
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