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De tijd is een ongrijpbaar ding. Hij is een
vanzelfsprekend onderwerp in ons leven
- vaak omdat we er te weinig van hebben maar hij is tegelijkertijd ook een onwezenlijk
fenomeen. Het verleden bestaat niet (meer),
de toekomst is er (nog) niet en het heden
is ongrijpbaar. Zodra je ‘nu’ zegt of denkt, is
het moment alweer voorbij. De tijd kan onze
vriend zijn, die alle wonden heelt, maar hij is
ook de vijand die onze jeugd steelt; hij is de
grondslag van onze vergankelijkheid.

In À la recherche du temps perdu verloopt
het narratief niet bepaald volgens de lineaire
kloktijd. Centraal in Prousts oeuvre staat
de mémoire involontaire, met als beroemde
voorbeeld de herinneringen aan zijn kindertijd die een madeleine bij hem oproept. Zijn
interesse gaat uit naar de ‘verloren’ tijd, die
in het laatste deel van zijn cyclus ‘hervonden’ wordt.

Muziek is bij uitstek de kunst van de tijd:
anders dan literatuur of schilderkunst, is
muziek onlosmakelijk verbonden met een
concrete tijdsduur; ze kan daaraan niet
ontsnappen. Een muziekstuk duurt bijvoorbeeld precies 4 minuten en 33 seconden.
Voor componisten en musici is de tijd een
van de belangrijke ingrediënten van hun vak.
Dat blijkt al uit het Italiaanse woord voor tijd:
tempo, een van de sleutelbegrippen uit de
muziekpraktijk. ‘Tempo’ is het fenomeen
waar muziek en tijd elkaar op de meest
directe manier ontmoeten.

In deze festivaleditie duiken we in de muzikale wereld van Proust. Welke rol speelt de
muziek in zijn oeuvre? Naar welke muziek
luisterde hij? Welke componisten kende hij?
Maar vooral exploreren we de verhouding
van tijd en muziek in brede zin. Wat doet
muziek met onze tijdsbeleving? Wat doen
de repetitieve patronen van de minimal music met ons brein? En wat blijft er nog over
van de kloktijd wanneer we naar Bruckners
Negende symfonie luisteren?

Maar hoe we de tijd beleven is een heel
andere kwestie. Honderd jaar geleden stierf
Marcel Proust, auteur van À la recherche
du temps perdu. Toen Proust leefde was de
meetbare tijd een belangrijk onderwerp.
Aan het begin van de negentiende eeuw had
elk dorp nog zijn eigen tijdzone. De middag
was wanneer de zon op haar hoogste punt
stond. De komst van de spoorwegen maakte het noodzakelijk om de klokken van de
verschillende haltes op een traject op elkaar
af te stemmen.

Twintig dagen lang zetten we onze horloges
gelijk met die van de meest uiteenlopende
componisten en musici. We kunnen de tijd
niet vastpakken, maar aan de hand van muziek kunnen we hem wel voelbaar maken. In
de klanken van de eeuwenoude gregoriaanse metten tot de allernieuwste composities
van vandaag, beleven we de tijd in al zijn
gedaantes: vluchtig en eeuwig tegelijkertijd.
Veerle Simoens
Artistiek en algemeen directeur
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Agenda
za 10.09

zo 11.09

ma 12.09

di 13.09

de ganse dag
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

xx:xx ––
Locatie xxx

20:30 ––
Sint-Baafskathedraal

20:30 ––
Muziekcentrum De Bijloke

za 17.09

di 20 –– vr 23.09

di 20.09

Masterclasses ECMA

Gidon Kremer en
Kremerata Baltica 100!

Officium

vr 16.09

Whispering Leaves

Looping Time

Visions of Eden
met Joyce DiDonato

OdeGand Ouverture

OdeGand 20

xx:xx ––
Locatie xxx

xx:xx ––
Locatie xxx

xx:xx ––
Locatie xxx

20:30 ––
Opera Gent

do 22.09

vr 23.09

za 24.09

zo 25.09

Bamberger
Symphoniker

Showcases ECMA

Le salon de Proust

KIdsOdeGand

20:30 ––
Locatie xxx

xx:xx ––
Locatie xxx

xx:xx ––
Locatie xxx

xx:xx ––
Locatie xxx

di 27.09

wo 28.09

vr 30.09

Ein Deutsches
Requiem

20:30 ––
Sint-Baafskathedraal

KASKconcert

Nacht van de
Verbeelding

xx:xx ––
MIRY Concertzaal

xx:xx ––
Locatie xxx
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za 10.09

Officium

Gezongen tijd, van dageraad tot valavond

Alles op zijn tijd. Er is vloed, er is eb. De zon
gaat op, de zon gaat onder. Tussen het een
en het ander nemen de zangeressen van
Psallentes de tijd om het officie te zingen,
de gebedsgetijden. Met hun gregoriaanse
gezangen leggen ze een kussen klaar waarop de hedendaagse stemkunstenaars van
Silbersee spelden prikken – eigenzinnig en
verrassend. Niet liturgisch, wel spiritueel en
intens meditatief.

Kom luisteren, kom ervaren in de prachtige
omgeving van het Klein Begijnhof. Geniet
van een van de getijden of, waarom niet, van
allemaal de hele dag door?

7:00 de metten
9:00 de lauden
12:00 de priem en de terts

Wanneer de zon opkomt, klinken de lauden.
Doorheen de dag horen we de priemen
en tertsen, sexten en nonen, en ‘s avonds
natuurlijk de vespers en de completen. Een
oefening in (on)regelmaat en (on)evenwicht
doorheen de dag, op het ritme van de uren.

15:00 de sext en de none
17:00 de vespers
20:00 de completen
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zo 11.09

Whispering Leaves
Intieme nazomerconcerten
in de mooiste Gentse stadstuinen

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar,
betoveren we opnieuw een reeks prachtige
Gentse tuinen en binnenplaatsen met intieme
muzikale optredens. Het gamma is breed:
van zeventiende-eeuwse Airs de cour tot
singer-songwriters en jazz. Meer dan vijftien

zangers en hun begeleiders zullen de blaadjes in de Gentse ongekende tuinenpracht
laten ritselen en je een onvergetelijke dag
bezorgen. Geniet van een unieke combinatie
van natuur, poëzie en muziek in een ongedwongen setting.
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ma 12.09

Looping time

Feestelijk openingsconcert in de Sint-Baafskathedraal

Voor de feestelijke opening van Gent Festival
in de Sint-Baafskathedraal verwelkomen we
dit jaar een uniek ensemble uit Zweden, dat
het onderwerp ‘tijd’ in zijn naam draagt.
O/Modernt (Zweeds voor On-Modern) is een
innovatief concept ontsproten aan het brein
van violist, dirigent en artistiek leider Hugo
Ticciati. Ze ontlenen hun motto aan componist John Cage: Invent the past, revise the

future. Het gezelschap combineert steeds
op een verrassende manier het oude en het
nieuwe. Ze gaan op zoek naar connecties
tussen verschillende tijden, culturen en
mensen. Met een open blik prikkelen ze de
nieuwsgierigheid van het publiek en putten ze
uit de schatten van het verleden om de magie
van het heden te vieren.
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di 13.09

Visions of Eden
met Joyce DiDonato
Een muzikale ode aan de natuur

De internationaal gevierde mezzosopraan
Joyce DiDonato komt naar Gent met een
verrassend, door haarzelf samengesteld programma dat vier eeuwen muziek overspant.
In een semi-geënsceneerd concert verkent
ze samen met haar vertrouwde muzikale
partners van barokorkest Il Pomo d’Oro de
grootsheid, de macht en het mysterie, maar
ook de breekbaarheid en de vergankelijkheid

van de natuur. Ze zingt zelf de trompetpartij in
The Unanswered Question van Charles Ives
en houdt ook een nieuw stuk van Oscar- én
Grammy-winnares Rachel Portman boven
de doopvont: The First Morning of the World.
Daarnaast schittert ze in virtuoze aria’s van
Cavalli en Händel en in liederen van Wagner en
Mahler. Ontdek de veelzijdigheid van een van
‘s werelds meest fascinerende zangeressen.
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za 17.09

OdeGand 20

20 jaar muzikaal stadsfeest!
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di 20 –– vr 23.09

Masterclasses European
Chamber Music Academy
De keuken van een internationale talentenschool

Gent Festival is al jarenlang trotse partner van
de European Chamber Music Academy, de
internationale organisatie die de jongste garde kamermuziektalent koppelt aan leden van
wereldvermaarde ensembles. Uit de strenge
selectie stellen we graag drie ensembles aan
je voor. Drie dagen lang zijn ze bij ons te gast
en werken ze op het allerhoogste niveau aan
prachtige kamermuziek in gratis toeganke-

lijke masterclasses. Dit jaar verwelkomen
we Trio Pantoum (Frankrijk), Nerida Quartett
(Duitsland) en het Trio Ernest (Zwitserland).
Ze worden gecoacht door Johannes Meissl,
violist van het Weense Artis Quartett en
altviolist Patrick Jüdt, verbonden aan onder
andere het Ensemble Modern uit Frankfurt.
Een unieke blik achter de schermen!
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di 20.09

Gidon Kremer
en Kremerata Baltica 100!
Meesterviolist Kremer en zijn Baltische vrienden

Kamerorkest Kremerata Baltica, bestaande
uit musici uit de Baltische regio, bestaat dit
jaar 25 jaar. Oprichter en artistiek leider,
de wereldvermaarde violist Gidon Kremer
wordt 75. Samen dus honderd jaar! Eindelijk
komen ze terug naar Gent, met muziek van
Béla Bartók en de Poolse componist Miłosz

Magin. Ze brengen ook de Vier Jaargetijden
mee, niet die van Vivaldi deze keer, maar wel
de heerlijke Cuatro Estaciones Porteñas van
de Argentijnse tangolegende Astor Piazzolla.
En natuurlijk is het de meesterviolist die zelf
soleert in deze muzikale evocatie van de vier
seizoenen in de stad Buenos Aires.
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do 22.09

Bamberger Symphoniker
Bruckners monumentale Negende

In de rij van internationale toporkesten die
ons Festival aandoen, verwelkomen we dit
jaar de Duitse Bamberger Symphoniker.
Onder leiding van hun chef-dirigent Jakub
Hrůša brengen ze een programma met
werken die speciaal voor de majestueuze
architectuur van de Sint-Baafskathedraal
geschreven lijken te zijn. Als er één componist is die de tijd – in zijn meest oneindige
gedaante – in klank wist te vatten, dan wel
Anton Bruckner. De monumentale Negende
symfonie is zijn laatste werk. Het eerste deel
heeft als tempoaanduiding ‘misterioso’.

Meer nog dan bij zijn eerdere symfonieën
lijkt hij deze pure muziek uit de diepste
diepten van zijn kunstenaarschap te halen.
Daarnaast speelt de Bamberger een
twintigste-eeuwse klassieker: Lontano van
de Hongaarse componist György Ligeti.
Terwijl veel avant-garde componisten om
hem heen zich op abstracte complexiteit
richten, lijkt Ligeti in dit orkestwerk het grote
gebaar van de muziek van het verleden weer
op te zoeken. Een mysterieuze en spannende
opener, die een ideale tegenhanger vormt
voor Bruckners genereuze Negende.
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vr 23.09

Showcases European
Chamber Music Academy
De European Chamber Music Academy is een in Wenen gevestigde, internationale organisatie
die de jongste garde kamermuziektalent koppelt aan leden van wereldvermaarde ensembles.
Drie dagen lang waren vier jonge ensembles bij ons te gast en werkten ze samen met enkele
grote namen uit de wereld van de kamermuziek aan hun repertoire. Nu staan ze te trappelen
om het resultaat van al dat harde werken te laten horen in vier originele en verrassende programma’s. Dit is Europa’s toekomst op het gebied van de kamermuziek!

Trio Pantoum
Het Trio Pantoum werd opgericht in 2016,
toen de drie jonge musici elkaar aan het
Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse van Parijs ontmoetten.
Spelvreugde en passie op het podium,
dat is wat ze uitstralen. Bij de ECMA worden
ze onder meer begeleid door Hatto Beyerle,
Patrick Jüdt en de leden van het Talich

Quartet. In Gent spelen ze het Tweede
Pianotrio van Camille Saint-Saëns, een van
de grote meesterwerken uit het repertoire.
Saint-Saëns breidde de klassieke vierdelige
structuur uit met een vijfde deel. Het is een
groot werk waarin Saint-Saëns volgens een
criticus al zijn wijsheid en ervaring verwerkte.
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Showcases European
Chamber Music Academy
Nerida Quartett

Trio Ernest

Het Nerida Quartett, opgericht in 2018,
ontleent zijn naam aan de Nereiden, de
zeenimfen uit de Griekse mythologie.
Sinds 2021 maken ze deel uit van ECMA.
In Gent spelen ze Black Angels, een werk
voor ‘electric string quartet’ van de Amerikaanse avant-gardecomponist George
Crumb. Als datum gaf hij aan: ‘Vrijdag de
dertiende, maart 1970 (in tempore belli)’.
Dat is een verwijzing naar de oorlog in
Vietnam, waarvoor dit werk een klaagzang
is. Crumb citeert ook een passage uit
Schuberts beroemde kwartet Der Tod
und das Mädchen. Behalve de elektrische
strijkers schrijft Crumb ook kristallen
glazen en twee tam-tam gongs voor. De
compositie kreeg als ondertitel Thirteen
Images from the Dark Land, en is volgens
de componist een parabel over onze getormenteerde hedendaagse wereld.

De musici van Trio Pantoum en van Nerida
Quartet delen samen het podium voor
César Francks prachtige Pianokwintet.
Franck, die tweehonderd jaar geleden
in Luik geboren werd, schreef dit werk in
1879. Het wordt door velen als een van de
hoogtepunten uit zijn oeuvre beschouwd.
Franck droeg het werk op aan zijn illustere
collega en ‘goede vriend’ Camille
Saint-Saëns. Die speelde bij de première
ook de pianopartij, maar hij liep na afloop
weg van het podium en liet de partituur
geopend op de piano staan. Niet bepaald
een teken van appreciatie. Bij de gedrukte
editie liet Franck de opdracht aan
Saint-Saëns staan, maar de toevoeging
‘goede vriend’ liet hij weg. Claude Debussy
was daarentegen laaiend enthousiast over
het werk en het pianokwintet werd een
geliefd stuk in het kamermuziekrepertoire.

Trio Pantoum en twee strijkers
van Nerida Quartet
De musici van Trio Pantoum en van Nerida Quartet delen samen het podium voor César Francks
prachtige Pianokwintet. Franck, die tweehonderd jaar geleden in Luik geboren werd, schreef dit
werk in 1879. Het wordt door velen als een van de hoogtepunten uit zijn oeuvre beschouwd.
Franck droeg het werk op aan zijn illustere collega en ‘goede vriend’ Camille Saint-Saëns. Die
speelde bij de première ook de pianopartij, maar hij liep na afloop weg van het podium en liet de
partituur geopend op de piano staan. Niet bepaald een teken van appreciatie. Bij de gedrukte
editie liet Franck de opdracht aan Saint-Saëns staan, maar de toevoeging ‘goede vriend’ liet hij
weg. Claude Debussy was daarentegen laaiend enthousiast over het werk en het pianokwintet
werd een geliefd stuk in het kamermuziekrepertoire.
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vr 23.09

Le salon de Proust
Honderd jaar geleden overleed Marcel Proust, de schrijver van de grensverleggende romancyclus À la recherche du temps perdu. Gent Festival nam die verjaardag als aanleiding om De
Tijd tot thema van deze editie te maken. Le salon de Proust is een dag vol concerten waarin de
muziek klinkt die Proust inspireerde, maar ook vol ontmoetingen waarin we ingaan op Prousts
liefde voor de muziek, de kunstvorm die als geen ander met het fenomeen ‘tijd’ vervlochten is.
Het hele programma vindt plaats du côté Kouter, in enkele prachtig bewaarde salons aan en
rond het schitterende plein in het centrum van Gent.

In Search of Lost Time
(Remembering Marcel Proust)
Pianist Jan Michiels en componist Juan Parra
Cancino duiken in de wereld van Marcel
Proust en zijn bijzondere kijk op de beleving
van de tijd en de rol van de herinnering in ons
leven. Beelddramaturge en VJ Lise Bruyneel
doorspekt het geheel met filmmateriaal uit de
vroege 20ste eeuw en hedendaagse beelden. Er klinkt muziek uit Prousts omgeving,
van bijvoorbeeld Claude Debussy en Gabriel
Dupont, maar ook werk van componisten die

Proust bewonderde, zoals Robert Schumann
en Richard Wagner. Of muziek die op poëtische wijze bij Prousts oeuvre aansluit, zoals
György Ligeti en Györgi Kurtág. Het wordt
een net van herinneringen en associaties dat
de wereld van Proust oproept en hem tegelijkertijd verbindt met de onze, in een spannende dialoog tussen solo piano, live electronics
en live video.
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Le salon de Proust
La sonate de Vinteuil
Proust kende de muziek in zijn À la recherche du
temps perdu een belangrijke rol toe. Dat wordt
het meest concreet in het personage van de componist Vinteuil. Diens ‘petite phrase’ vervult een
sleutelrol in het liefdesleven van Charles Swann en
vormt een leitmotiv doorheen de hele cyclus. Voor
de sonate van Vinteuil worden door de Proust-kenners diverse werken als mogelijk model genoemd.
Een van de mogelijke kandidaten is de Eerste
Vioolsonate van Gabriël Fauré.
Violist Bart Vandenbogaerde, de Belgische concertmeester van de Bamberger Symphoniker, blijft
voor dit recital enkele dagen langer in ons land. Hij
werd opgeleid in de Belgisch-Franse traditie van
Vieuxtemps en Ysaÿe. Fauré is zijn thuisland!

Lezing:
Proust de melomaan
In het universum van À la recherche du temps perdu speelt de muziek, net als de schilderkunst en
de literatuur overigens, een belangrijke rol. Proust was een uitgesproken melomaan. Hij kende de
nieuwe muziek van zijn eigen tijd, die van Debussy bijvoorbeeld, en was bevriend met musici en
componisten. Hij hield ook van de muziek van het verleden, bijvoorbeeld van de late kwartetten
van Beethoven. Op ironische wijze was ‘la petite phrase’ van de fictieve componist Vinteuil een
belangrijk leitmotiv in het werk van de schrijver die juist bekend staat om zijn extreem lange frasen.
Festivaldramaturg Jan Van den Bossche neemt je mee in de muzikale smaak van Proust en de
muzikaliteit van zijn oeuvre. Een must voor elke Proust-liefhebber!
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zo 25.09

KidsOdeGand

Muzikaal feest voor de allerkleinsten

Ook dit jaar hebben we weer allerlei muzikale
avonturen in petto voor de allerkleinsten.
Kom samen met de kids naar de voorstelling
Vier, een theatraal concert van jeugdmuziekgezelschap Oorkaan voor iedereen van 4 tot
104 jaar. Met een glansrol voor de vier virtuo-

zen van het nieuw opgerichte Oorkaanensemble. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar
(en hun ouders en grootouders!) is er Herrie
in de Tent, een voorstelling van Frisse Oren
over twee kampeerders met verschillende
ideeën over rust op de camping!
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di 27.09

Ein deutsches Requiem
Brahms’ troostende afscheidsmuziek

Johannes Brahms’ meeslepende requiem
is geen treurmuziek of jammerklacht, het is
vooral zalvende en troostende muziek voor
degenen die achterblijven. Hij begon aan het
werk toen hij 28 was, maar liet het toen enkele jaren liggen. Pas toen zijn moeder vier jaar
later overleed maakte hij het af.

eus kunstenaar die niet tot deze of gene kerk
wilde behoren. De Weense criticus Eduard
Hanslick was lyrisch: ‘Sinds Bachs Hohe
Messe en Beethovens Missa solemnis is op
dit gebied niets geschreven dat zich met het
Deutsches Requiem van Brahms kan meten.’
Met het uitgebreide orkest van Opera Ballet
Vlaanderen, een schitterende hoofdrol voor
het koor en twee prachtige solisten, alles
onder leiding van chef-dirigent Alejo Pérez,
belooft het een avond vol kippenvelmomenten te worden.

Voor zijn ‘Duitse’ requiem putte Brahms uit
teksten van zowel het Oude als het Nieuwe
Testament in de vertaling van Luther. Het
werd geen dodenmis voor de liturgie, maar
een doorvoeld getuigenis van een diepreligi-
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wo 28.09

KASKconcert
Xxx

I’m baby flexitarian ethical raclette beard
street art, poke listicle lyft small batch franzen
bushwick skateboard food truck next level
post-ironic. Kitsch bitters whatever la croix.
Gastropub hell of cray portland. Wolf kitsch
bitters, skateboard taxidermy you probably
haven’t heard of them chicharrones pop-up
affogato mlkshk authentic. Prism marfa schlitz, literally tofu retro adaptogen waistcoat
green juice synth vice cardigan gentrify
cold-pressed. Cronut kogi keytar tattooed
portland iceland. Raw denim crucifix sartorial
green juice helvetica actually lo-fi fanny pack
single-origin coffee.

knausgaard ethical selfies selvage whatever
gluten-free chicharrones. Semiotics try-hard
edison bulb heirloom kombucha chicharrones pork belly. Ethical whatever poutine
bitters cliche air plant yr hoodie. Hoodie next
level godard banh mi, direct trade man braid
put a bird on it subway tile pok pok pabst
letterpress. 8-bit forage celiac pour-over
cold-pressed semiotics, tilde pickled iPhone
pinterest. Whatever photo booth cred,
snackwave keffiyeh etsy green juice subway
tile health goth pop-up messenger bag direct
trade microdosing stumptown adaptogen.
Taiyaki banh mi palo santo, cred succulents
hexagon taxidermy fixie vinyl yuccie viral
cronut tote bag tacos everydayvore pitchfork. Offal raclette pop-up pok pok butcher
migas.

Taiyaki jean shorts affogato activated charcoal green juice organic authentic health goth
fingerstache mixtape chia. Affogato XOXO
banh mi live-edge letterpress gochujang
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vr 30.09

Nacht van de Verbeelding

Na de eerste succesvolle editie van 2019 nemen kunstenaars van alle slag weer bezit van
de drie musea in en rond het Citadelpark. Bij
het vallen van de avond krijgt de verbeelding
vrij spel. Hier doet de kunst datgene waar ze
het best in is: ze neemt ons mee naar plekken
die in geen enkele reisgids vermeld staan en

waarvan we niet wisten dat ze bestonden.
Ongehinderd door genre-afbakeningen of
andere hokjes wordt het een wonderbaarlijke
nacht. Laat je verbeelding de vrije loop!
En hou vooral onze website in de gaten vanaf
… voor het volledige programma!
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