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Grow up. 
Take a weekend trip.

Alledaagse activiteiten zijn opwindend als uw wagen dat ook is. 
De nieuwe GLA is een compacte SUV. Hij biedt u de nodige ruimte en sportiviteit 
voor het leven in de stad maar laat ook een ruwer terrein comfortabel aanvoelen.

Drive

mercedes-benz.be

GENT VIERT  
PHILIPPE  
HERREWEGHE
EERBETOON AAN GENTSE DIRIGENT

DONDERDAG 

28 SEPTEMBER / 20:30

SINT-JACOBSKERK

Met een bijzonder concert brengt Collegium Vocale 
Gent hulde aan zijn oprichter, de veelzijdige maestro 
Philippe Herreweghe. In 2017 viert Herreweghe zijn 
zeventigste verjaardag en na enkele feestconcerten in 
Antwerpen en in Brussel is het in september de beurt 
aan zijn thuisstad Gent.

Met zijn Collegium Vocale Gent paste Herreweghe  
als een van de eersten de nieuwe inzichten rond  
de uitvoering van barokmuziek toe op vocale muziek. 
Die authentieke, tekstgerichte en retorische aanpak 
zorgde voor een transparant klankidioom waardoor  
het ensemble wereldfaam verwierf. Naast Collegium 
Vocale Gent was Herreweghe de oprichter van 
het Orchestre des Champs-Élysées in Parijs. Sinds 1997 
is hij als hoofddirigent verbonden aan het Antwerp 
Symphony Orchestra en daarnaast is hij te gast bij 
wereldbefaamde orkesten zoals het Koninklijk Concert-
gebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester 
in Leipzig en het Mahler Chamber Orchestra.

In Gent nodigen we Philippe Herreweghe uit om zijn 
licht te laten schijnen over de klassieke muziek en haar 
toekomst. Zijn dirigeerstokje laat hij thuis en zo kan hij 
voor een keer zijn Collegium Vocale Gent vanuit het 
publiek beluisteren. Onder leiding van dirigent Kaspars 
Putninš brengt het koor Alfred Schnittke’s Concerto for 
Choir. Schnittke vond het zijn taak als componist om 
vooral te luisteren. Hij zag zijn rol als een soort medium 
dat contact zoekt met de wereld buiten zichzelf en die 
hoorbaar maakt voor anderen. Het Concerto voor Koor 
uit 1986 belichaamt deze visie overduidelijk. Het besef 
dat iets groters het eigen bestaan overstijgt was  
Schnittke’s drijfveer om mystieke middeleeuwse  
gebeden te verklanken in een van de machtigste  
cycli uit de hele koorliteratuur. 

Speciaal voor Gent Festival laat Philippe Herreweghe 
ook zijn licht schijnen op de toekomst van klassieke 
muziek en na afloop van het concert klinken we samen 
op zijn verjaardag.

PROGRAMMA

Alfred Schnittke
Concerto for Choir

PRAKTISCH

Donderdag 28 september  
20:30 / Sint-Jacobskerk
Tickets 
15 euro (FestivalClub  
en Vrienden Collegium 
Vocale Gent) / 24 euro
Tickets & info 
www.gentfestival.be

UITVOERDERS
Collegium Vocale Gent 
o.l.v. Kaspars Putninš

Een samenwerking van  
Collegium Vocale Gent,  
Gent Festival van Vlaanderen,  
Vrienden van Collegium Vocale Gent,  
Stad Gent, Port of Ghent en vzw Jacobus
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http://www.gentfestival.be



