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VERBEELDING
14.09 > 05.10.2019

GENT FESTIVAL TREKT MEER DAN OOIT DE KAART VAN DE STAD
LANCERING PROGRAMMA | Gent Festival van Vlaanderen 14.09 – 05.10.2019
De 62ste editie van Gent Festival van Vlaanderen palmt alle hoeken en kanten van Gent in. Van 14 september tot en
met 5 oktober presenteren we geniale musici, legendarische componisten én sublieme events. We triggeren uw
verbeelding met (Gentse) grootmeesters Philippe Herreweghe en René Jacobs, pianovirtuoos David Fray, cineast
Jaco Van Dormael en danseres Michèle Anne De Mey, fadista Marco Rodrigues en nog zo veel meer. Met
bovendien een bijzondere zuiderse avond, Parklife dat herrijst, een ongeziene upgrade van OdeGand én de
gloednieuwe Nacht van de Verbeelding, bouwt Gent Festival verder op waar het sterk in is: grootse evenementen
die de hele stad omvatten.
Directeur Veerle Simoens: “Gent Festival van Vlaanderen neemt u opnieuw mee in een fascinerend muzikaal
verhaal. We overladen u met kleuren en emoties, met dromen en visioenen. We laten u mijmeren en fantaseren.
Maar bovenal willen we u inspireren, verrassen en verblijden. Welkom in het Festival van de Verbeelding!”
Met gevestigde waarde OdeGand knallen we op zaterdag 14 september het Festival op gang. Een grondige facelift
na 16 edities zorgt ervoor dat wachtrijen aan de locaties verleden tijd zullen zijn: vanaf nu kan u op voorhand uw
favoriete route boeken! Met een aparte route voor kinderen wordt OdeGand ook een heerlijk familie-uitje.
Daags na OdeGand trekken we het feest nog even door, met het unieke project City of Ear. Meer dan 30 koren
overspoelen Gent en wel duizend stemmen zullen weerklinken vanuit alle hoeken van de binnenstad. Componist
Joris Blanckaert schrijft de partituur speciaal voor Gent: “Met City of Ear pleit ik voor aandacht voor de akoestische
ecologie van de stad, opdat spreken, lachen en zingen terug deel kunnen uitmaken van de soundscape van de stad!”
Even verderop, op 26 september, halen we de hele Middellandse Zee naar Gent, voor een zuiders feestje met fado
en flamenco, maar ook met muziek uit Griekenland en Sardinië. Onze Méditerra-Nuit in de Oude Vismijn, de Opera
en de Minard laat u nu al uitkijken naar een nazomerse, zwoele avond…
Gent Festival zet nu ook voet op de Citadelsite waar we de eerste editie van de Nacht van de Verbeelding op u
afvuren. Een gloednieuwe telg in de Festivalfamilie, een stoere broer die álle kunstvormen omarmt. Vanuit de vaste
overtuiging dat vrije geesten de wereld bevrijden van hokjesdenken, van platgetreden paden en verlammend
gemak, geeft Gent Festival in de avond en nacht van 4 oktober alle ruimte aan de Verbeelding. De Citadelsite, met
het MSK, het S.M.A.K, de Floraliënhal en de Plantentuin van de Universiteit, wordt een vrijplaats voor ideeën en
creativiteit. Alles mag, alles kan…
Met Parklife op zondag 22 september komt ook de groene rand van Gent helemaal tot leven. Families en foodies
komen er de hele dag door muzikaal én culinair aan hun trekken. Op autoloze zondag fietsen we dan samen vanaf
het Sint-Baafsplein, via de nieuwe fietsbruggen, naar dit groene muziek-mekka!
Gent Festival palmt de héle stad in met haar bruisende events en presenteert een rist aan ronkende namen en
frisse talenten. Philippe Herreweghe kruipt in de huid van Bruckner, René Jacobs fileert het genie Mozart en het
weergaloze Arditti Quartet brengt Cage en Ligeti mee. We strikten Jaco Van Dormael en Michelle Anne De Mey
met de prachtige dansvoorstelling Amor, brengen u met Vergeten een beklijvend concert op de golven van
dementie en beleven, samen met het Orkest van Opera Ballet Vlaanderen, Verdi’s drama en grandeur in zijn
beklijvende Requiem. En wat te denken van Bach’s onnavolgbare Goldbergvariaties in de handen van pianovirtuoos
David Fray en een openingsconcert waarbij we de mysterieuze kathedraal uit alle hoeken laten klinken? Kom naar
Gent Festival en laat uw verbeelding de vrije loop!
Vandaag om 12:00 barst de ticketstrijd los voor deze verbeeldende, prikkelende 62ste editie!
Hieronder vindt u de verschillende concerten toegelicht.
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(Gentse) Grootmeesters
Meesterlijke Bruckner I MA 23 SEPT, Sint-Baafskathedraal
Wereldtop met Gentse roots: Philippe Herreweghe met Collegium Vocale Gent en Orchestre des Champs-Elysées
Wanneer Philippe Herreweghe ergens zijn licht over laat schijnen, levert hij gegarandeerd iets opmerkelijks af. Zo
slaagt hij erin om door te dringen tot de blanke pit van Bruckners bolster. Tijdens Gent Festival neemt Herreweghe u
mee in Bruckners instrumentale Tweede Symfonie en zijn vocale Tweede Mis. U wordt overladen met impressionante
klanken in handen van een monumentale dirigent, en wel in de perfecte setting van de Sint-Baafskathedraal!

Mozart: A Symphony of Songs I DI 24 SEPT, Opera Gent
René Jacobs fileert het genie Mozart
Uit Le Nozze di Figaro en Die Zauberflöte destilleert René Jacobs de meest pakkende passages, en ontwerpt een
Mozart-opera in miniatuur. Zo gunt Jacobs met het ensemble B’Rock, door iedereen geloofd als de creatieve koplopers
van de Belgische muziekscene, een blik in het hoofd van het veelzijdige genie Mozart!

Gesamtkunst
O Magnum Mysterium I MA 16 SEPT, Sint-Baafskathedraal
Feestelijk openingsconcert met Cappella Amsterdam, Amsterdam Sinfonietta en Belgian Brass
Voor een openingsconcert mag het altijd nét ietsje meer zijn. Onder de gewelven van de Sint-Baafskathedraal, een van
de symbolen van de menselijke scheppingsdrang, tracht dit concert vat te krijgen op de cumulatieve verbeelding van
verschillende generaties kunstenaars die zich hebben gelaafd aan de symboliek van licht en donker. De ontmoeting
tussen schrijfster Maud Vanhauwaert en drie topensembles – Amsterdam Sinfonietta, Cappella Amsterdam en Belgian
Brass – voegt een nieuw hoofdstuk toe aan dat verhaal. Deze openingsavond is meer dan een concert. Het is een
totaalervaring die minstens zes zintuigen aanspreekt, waarbij de luisteraar voor even opgaat in hetgeen hem overstijgt.
Deze geestverruimende ervaring zet alvast de toon voor drie weken Gent Festival!

Vergeten I VR 27 SEPT, Opera Gent
Dementie op de golven van muziek met het Nederlands Kamerkoor
De voorstelling Vergeten laat zich het beste omschrijven als een onbestemde reis door het hoofd van iemand met
dementie. Teksten zijn van de hand van Spinvis, de immens populaire homo universalis die de grote menselijke
thema’s, taboe of geen taboe, nooit uit de weg gaat. Waar woorden tekort schieten, springt de muziek bij met een
beklijvende muzikale selectie uit het hedendaagse koorrepertoire. Het Nederlands Kamerkoor presteert al een kleine
eeuw op wereldniveau, en begeeft zich daarbij maar al te graag op experimenteel terrein. Op de golven van muziek
maakt u een reis door de uithoeken van de dementerende geest.
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AMOR I DI 1 OKT, Opera Gent
Visionaire ervaring tussen leven en door met Michèle Anne De Mey en Jaco Van Dormael
Amor is een dans in het schimmenrijk tussen leven en dood. Insteek is de bijna-doodervaring van choreografe en
danseres Michèle Anne De Mey. Samen met cineast Jaco Van Dormael experimenteert zij met een nieuwe
toneeltaal. Voeg daaraan de muziek van onder meer Purcell, Vivaldi en Biber door het barokensemble BachPlus toe
en u stapt een nieuwe wereld binnen. De scene van Opera Gent wordt het symbolische strijdtoneel van wetenschap
en mystiek, van dans en muziek, van leven en dood.

Drama & grandeur met Verdi’s Requiem I ZA 5 OKT, Opera Gent
Slotconcert met Koor & Orkest van Opera Ballet Vlaanderen
Het Orkest van Opera Vlaanderen heeft de muziek van Verdi al generaties lang in de vingers, en ook het internationaal
geroemde Koor van Opera Vlaanderen staat alvast te popelen om de tanden te zetten in Verdi’s Messa da Requiem,
een van de grote favorieten uit het koorrepertoire. Anderhalf uur om nooit te vergeten!

Jonge wolven & levende legendes
The Generation Project I VR 20 SEPT, Muziekcentrum De Bijloke
Parels uit drie eeuwen kamermuziek met beloftevolle ensembles van de ECMA & hun meesters
Wanneer verschillende generaties toptalenten het podium delen, geeft dat gegarandeerd vonken. Tijdens de
European Chamber Music Academy kan een selectie beloftevolle virtuozen hun kunde aanscherpen in een reeks
intensieve masterclasses bij hun muzikale voorbeelden die hun sporen al ruimschoots verdienden. Op het slotconcert
The Generation Project ondergaat deze nieuwe lichting talenten hun muzikale vuurdoop in de Bijloke, zij aan zij met
hun illustere mentors. Met werken van Haydn, Brahms, Schumann en Saariaho staat een gulle greep uit het rijke
kamermuziekrepertoire geprogrammeerd. Laat u verrassen door het bruisende enthousiasme van de sterren van
morgen!

Bachs Goldbergvariaties I ZO 29 SEPT, Opera Gent
Matineeconcert met pianovirtuoos David Fray
Zowat elke prestigieuze prijs voor aanstormend talent prijkt op David Fray’s palmares. Hij trekt de wereld rond als
solist en kamermuzikant en stond aan de zijde van ‘s werelds grootste orkesten en dirigenten als Christoph
Eschenbach, Daniele Gatti, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen, Yannick Nézet-Séguin, Jaap van Zweden… Tijdens ons
‘Matineeconcert’ haalt Fray het beste uit Bachs geniale meesterwerk naar boven!
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Arditti Quartet I WO 2 OKT, MIRY Concertzaal
Revolutionaire wereldtop
Met het Arditti Quartet haalt het Festival een van de beroemdste strijkkwartetten van de afgelopen decennia
binnen. Hongerig naar ongewone uitdagingen ontwikkelde het Arditti Quartet zich snel als een grote pleitbezorger
van hedendaags klassiek. Muzikale grootheden als John Cage, Karlheinz Stockhausen, Wolfgang Rihm en György
Ligeti droegen hun composities op aan het Arditti Quartet. Geen enkel ensemble was zo bepalend voor de
ontwikkeling en verspreiding van het hedendaagse kamermuziekrepertoire. Na 45 jaar klinkt het Arditti Quartet nog
even onverzettelijk. Een live-uitvoering van deze vier levende legenden prijkt dan ook bovenaan de bucketlist van
elke muziekliefhebber!

Praktische informatie
Tickets
De ticketverkoop start vandaag 9 mei 2019 om 12:00
Tickets te koop via www.gentfestival.be/nl/programma of aan de balie van Tickets Gent.
•

Tickets Gent:
Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent
09 225 01 01

Beeldmateriaal en info
•
•
•
•
•

Campagnevideo: https://www.youtube.com/watch?v=Umqjd7Eb1g0
Foto’s in hoge resolutie: http://www.gentfestival.be/nl/pers/
Persbundel met het volledige programmaoverzicht: http://www.gentfestival.be/nl/pers/
Digitaal magazine: www.fest.gent/magazine2019
Meer info over Gent Festival: www.gentfestival.be/nl/overgentfestival

Contact
Liesbeth Rubben - Head of Communications
0472 44 63 03

