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Listen to the Lamb! 
Ter afsluiting van Gent Festival van Vlaanderen verandert op  
zaterdag 3 oktober 2020 de hele Bijlokesite in een wonderbaar- 
lijke muzikale polyptiek: Gent Festival laat het Lam Gods namelijk 
tot leven komen. Van Opera Ballet Vlaanderen tot Kunsten- 
centrum Vooruit en van CirQ tot Democrazy: we vroegen twaalf 
Gentse cultuur- instellingen om een bont gezelschap van musici 
en kunste- naars de twaalf panelen van Van Eycks wereld- 
beroemde meesterwerk muzikaal te laten vertalen.
 
Adam, Eva, de Kluizenaars, de Pelgrims, Johannes de Doper en 
Maria, ze worden allemaal bezongen en toegespeeld door musici 
uit verschillende genres en bezettingen, van klassieke muziek en 
jazz tot electronics en wereldmuziek. We brengen zowel intieme 
als grotere ensembles, alsook performances en installaties van 
onder andere SPECTRA tot Osama Abdulrasol en van Mattias De 
Craene tot Peenoise. 

De twaalf gloednieuwe uitvoeringen vormen één samen- 
hangend geheel en zullen gepresenteerd worden op de  
Bijlokesite. Als bezoeker leg je je eigen parcours af tussen de 
twaalf verschillende acts, die verspreid over de hele site  
plaatsvinden. Bij wijze van finale brengt Bl!NDMAN een ode  
aan het volledige veelluik met een concert in de Sint-Pieterskerk.  

Kortom, het wordt een prachtig slotstuk van de 63e editie  
van Gent Festival en een hoogtepunt in de kalender van het  
Van Eyck-jaar! 

ZA 3 OKT | VANAF 11:00  
Bijlokesite 
Info en tickets via  
www.gentfestival.be  
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B.O.X,DEZ MONA 
EN UTOPIA 
van Muziekcentrum De Bijloke
DE PELGRIMS  
De avontuurlijke ‘baroque band’ B.O.X is 
al geruime tijd samen onderweg met de 
collega’s van Dez Mona. In 2011 maakten 
ze samen het internationaal bejubelde 
Sága, waarin gemijmerd wordt over de  
betekenis van en de zoektocht naar een 
thuis en waarvoor The New York Times  
enkel superlatieven veil had. Ook voor 
Listen to the Lamb! slaan ze de handen in 
elkaar. Ze brengen bovendien Ensemble 
Utopia mee, dat zich op vocale polyfonie 
uit de renaissance richt. 

Het wordt een bijzondere ontmoeting van 
drie bevlogen collectieven die elk op hun 
eigen manier begaan zijn met kunst en de 
maatschappelijke dimensie ervan. Uit de 
verschillende invalshoeken ontstaat een 
nieuwe, collectieve muzikale uiting, geïn-
spireerd door het paneel van De Pelgrims 
(tekst niet splitsen). Als hedendaagse 
pelgrims, steeds op zoek naar tijdloze 
schoonheid, presenteren deze drie gezel-
schappen in het Van Eyck-jaar hun unieke 
samenwerking.
   

  

 

VELMA SPELL 
van Kunstencentrum Vooruit
MARIA    
Onder de persona Velma Spell maken  
Liew Niyomkarn en Inne Eysermans  
performances en audio-essays. Velma Spell 
combineert geluid, muziek, tekst, objecten, 
devices en de omgeving. 

Voor Listen to the Lamb! richten ze zich op 
het paneel van Maria. De inspiratiebronnen 
zijn breed: van bijbelse verhalen en mythen 
tot de hedendaagse en gerestaureerde 
afbeeldingen van Maria. In een speelse 
setting experimenteert Velma Spell met 
een veelheid aan aspecten van Maria’s 
leven en roep zo de speculatieve werelden 
op waarin Maria heerst. 
 

MATTIAS DE CRAENE 
I.S.M. RIEN COOREVITS 
van Gent Jazz
EVA      
De Gentse saxofonist Mattias De Craene 
is geen typische jazzmuzikant. Hij zoekt en 
volgt gestaag zijn weg en gebruikt het in-
strument om zijn eigen verhaal te vertellen. 
Voor Listen to the Lamb! creëert hij samen 
met videokunstenaar Rien Coorevits een 
performance rond het paneel van Eva. 

In een audiovisuele trip neemt het tweetal 
je mee naar een plek die de donkere sferen 
van het aards paradijs zouden kunnen 
suggereren. Uit Adams rib (dat wil zeggen 
de performance van Peenoise) creëren ze 
een eigen Eva. De eerste twee mensen 
bevinden zich in dezelfde ruimte, het aards 
paradijs, en zoeken elkaar op. Maar vinden 
ze elkaar in deze muzikale en visuele dans?

PEENOISE 
van Democrazy
ADAM  

Als telgen van een geslacht van podium-
kunstenaars kregen de broers Cesar, Gilles, 
Titus en Arend Pinoy muziek met de pap-
lepel ingegoten. Van jongs af aan gingen 
ze samen muzikale experimenten aan en 
creëerden daarbij een geheel eigen sound: 
soms donker onheilspellend en catastrofaal 
maar toch ook warm en aanstekelijk. 

In februari kwam hun eerste album  
Forevergem uit. Tijdens de lockdown 
schreven de broers in hun bubbel nieuw 
materiaal geïnspireerd op het paneel van 
Adam, volgens de Bijbel de stamvader  
van de hele mensheid.  

In het bijzonder richtten ze zich op het 
tafereel van de broedermoord dat in de 
halve lunetten boven de figuren van Adam 
en Eva is uitgebeeld. Boven het paneel van 
Eva heft haar zoon Kaïn de steen waarmee 
hij zijn broer Abel de kop inslaat. Deze slag 
wordt uitgerekt tot een twintig minuten 
durende compositie waarmee Peenoise via 
muziek en beeld in het detail van de verf 
afdaalt om een contemplatieve beleving 
te creëren rond dit iconische, Bijbelse 
tafereel.
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CIRQ
DE RIDDERS V 
AN CHRISTUS    
Voor Listen tot he Lamb! nodigde het onor-
thodoxe Productiehuis CirQ enkele van hun 
spitsbroeders uit om zich in het Lam Gods, 
en vooral ook in het paneel van De Ridders 
van Christus te verdiepen. Tijdens het 
event op de Bijlokesite richten ze een ban-
ket in op de binnenplaats van het STAM, 
waarbij de performers in zes speeches hun 
bevindingen met elkaar en met het publiek 
delen. Wie waren de Ridders van Christus 
in van Eycks tijd? En wie zijn ze nu?  

CirQ heeft als motto ‘Upcycling volks- 
cultuur since 1999’. Het is een collectief 
van mensen met zeer verschillende 
achtergronden en specialisaties, van  
professoren en acteurs tot IT’ers en 
uitvinders.  Allemaal verbonden door een 
voorliefde voor pittige performance en 
absurde humor. Ze zijn zowel te vinden op 
buurtfeesten als op internationale festivals.

GAME 
van KASK & Conservatorium
DE RECHTVAARDIGE 
RECHTERS     
De rechtvaardige rechters. Wie zijn ze? 
En vooral: waar zijn ze? Het paneel werd in 
1934 gestolen en is nog steeds spoorloos. 

Musici van het hedendaagse muziek- 
ensemble GAME van het conservatorium 
gaan op zoek naar verloren klanken. 
Fragmenten van vijftiende-eeuwse 
polyfone werken, waarvan partijen of 
delen niet tot ons zijn gekomen, dienen 
als vertrekpunt van een eigentijdse 
reconstructie van een (voorgoed?) 
verloren origineel. Geheel in laatmiddel-
eeuwse traditie voegen eigentijdse musici 
laag na laag toe, waarbij het steeds dieper 
verborgen uitgangspunt gestaag opnieuw 
betekenis krijgt.

JEAN DELOUVROY  
van Opera Ballet Vlaanderen
GOD DE VADER    
De Belgische componist Jean Delouvroy 
heeft een brede blik. Hij heeft een ach-
tergrond in zowel jazz als hedendaagse 
muziek, componeerde voor bigband maar 
ook voor film. Hij experimenteert ook met 
elektronica en klankinstallaties en werkt 
graag interdisciplinair. 

Voor Listen tot he Lamb! neemt hij het pa-
neel met God de Vader voor zijn rekening. 
De grote, majestueuze figuur die in het 
centrum van het bovenste gedeelte van de 
polyptiek troont, inspireerde hem tot een 
ingenieus gecomponeerde klankinstallatie. 
Vooraf opgenomen muziek, uitgevoerd 
door orkest en koor van Opera Ballet van 
Vlaanderen, wordt vermengd met oosterse 
invloeden en Grieks-Byzantijnse echo’s. 
Delouvroy creëert hiermee een universeel 
ritueel waarin een belangrijke rol is wegge-
legd voor een danser.
  

OSAMA ABDULRASOL 
van De Handelsbeurs
DE ZINGENDE ENGELEN    
Componist, musicus en videokunstenaar 
Osama Abdulrasol werd geboren in  
Babylon maar groeide op in de stad  
Karbala, een volgens de sjiieten heilige 
stad, waar muziek verboden is. Hij ont-
vluchtte Irak in 1997 en vestigde zich in 
Gent, vanwaar hij een indrukwekkende 
internationale carrière opbouwde.  
 
Osama Abdulrasol  bespeelt verschillende 
instrumenten, maar is vooral bekend als 
virtuoos op de qanun, een van de oudste 
instrumenten uit het Midden-Oosten. Voor 
Listen to the Lamb! componeerde hij een 
nieuwe suite voor qanun, geïnspireerd op 
het paneel van De Zingende Engelen. 
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SPECTRA 
van Gent Festival van Vlaanderen
DE MUSICERENDE ENGELEN    
In de verbeelding van het SPECTRA  
onder leiding van Filip Rathé spelen van 
Eycks Musicerende Engelen de prachtige 
Dufay-Bearbeitungen van de Duitse  
componiste Isabel Mundry. 

Mundry zag in de muziek van  Dufay, een 
tijdgenoot van Van Eyck, een spiegel van 
haar eigen denken en haar eigen zoektocht 
naar het vreemde. Een hele nacht lang 
luisterde ze naar beschikbare opnamen van 
zijn chansons en hymnes en zong stuk voor 
stuk alle stemmen mee. Het leek haar alsof 
ze steeds hetzelfde zong, maar vanuit een 
ander perspectief, waardoor kleine schom-
melingen en verschuivingen ontstonden. 
Het zijn die subtiele bewegingen die ze in 
haar bewerkingen opzoekt en aftast.  

Haar Dufay-bewerkingen doen je nadenken 
over de lege ruimtes en de duisternis die 
ontstaan door afstand in de tijd. Ze doen 
je de oren spitsen en maken het horen 
hoorbaar.  

Naast de klassieke blazers en strijkers, 
zorgt een hele resem van grote maar 
zachte slagwerkinstrumenten voor een zeer 
specifiek en fascinerend klankidioom. 
 

PICEA ORIENTALIS 
O.L.V. SHALAN ALHAMWY 
van De Centrale
DE KLUIZENAARS    
Op de achtergrond van het paneel van 
De Kluizenaars staat deemoedig, met een 
balsemvaasje in haar hand, Maria Magda-
lena. Haar verhaal vormt een prachtige 
inspiratiebron voor  Picea Orientalis, het 
ensemble van de in Homs (Syrië) geboren 
componist en violist Shalan Alhamwy. Vol-
gens een middeleeuwse legende vluchtte 
Maria Magdalena naar Zuid-Frankrijk, waar 
ze trouwde en uiteindelijk ook overleed. 
Met haar komst bracht ze de taal en de 
filosofie mee uit Palestina. Deze kruisbe-
stuiving tussen Oost en West staat centraal 
in het werk van Picea Orientalis. 

Alhamwy en zijn collega’s spelen een 
nieuwe compositie, geïnspireerd op de 
Assyrische traditie die ontstond in het 
noordoosten van Syrië. De partituur 
vertrekt vanuit een Westerse harmonie en 
instrumentatie, maar er is ook ruimte voor 
omfloerste, treurige, en melancholische 
Arabische improvisaties.

DE PROPERE FANFARE 
van De Vieze Gasten
JOHANNES DE DOPER    
De Propere Fanfare is ‘een wijze bende’, 
een bont gezelschap van muzikanten, 
allemaal thuis in of verbonden met de 
Brugse Poort van Gent, de meest anar- 
chistische wijk van de negentiende-eeuwse 
stadsgordel. 

‘Content en elk op zijn instrument’, van 
klarinetten, accordeons en gitaren tot 
de saz en de hoddu, trompetten, trom-
bones en tuba’s in verschillende maten. 
Ondersteund door een stevig meppende 
percussiegroep brengen ze muziek van alle 
kanten en uit alle hoeken en spleten van de 
wereld. En er wordt ook gezongen, naar 
Gentse traditie ‘tuupe te goare’. 

Voor Listen to the Lamb! maakten ze 
speciaal een ode aan Johannes de Doper 
waarmee ze verschillende keren, getooid 
in kleur- en fantasierijke kostuums over de 
Bijlokesite zullen rollen, bollen, zwieren 
en zwaaien.

VICTORIA DELUXE
DE AANBIDDING 
VAN HET LAM    
Het Lam Gods, dat in het centrale paneel 
van Van Eyck wordt aanbeden, werd naar 
de aarde gestuurd om ‘de zonden der 
wereld’ weg te nemen. 

Victoria Deluxe voelt dat het anno 2020 
opnieuw tijd is voor verlossing, waarschijn-
lijk meer dan ooit. Met een kleine groep 
makers bouwen ze daarom onder leiding 
van kunstenaar Klaas De Roo een nieuw 
lam dat ze LAM GENTS dopen. 
 
In september 2020 schuimen ze er de 
Gentse wijken mee af, op zoek naar wat 
Gentenaren bezwaart én naar wat hen 
hoop geeft. Dat alles verpakken ze in een 
installatie, bestaande uit een sculptuur en 
een soundscape, die op 3 oktober ter gele-
genheid van Listen to the Lamb! zal landen 
op de Bijlokesite.

Foto paneel: Sint-Baafskathedraal Gent, www.lukasweb.be
Art in Flanders, foto Hugo Maertens en Dominique Provost.
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Saxofoonkwartet BL!NDMAN van Eric Sleichim keert terug naar de vijftiende eeuw, 
de eeuw van van Eyck. Vertrekkende van componist Johannes Ockeghem presen-
teren ze een programma waarin verscheidene oude compositietechnieken centraal 
staan die door Ockeghem en de volgende generatie polyfonisten gehanteerd 
werden. 

We horen onder andere de hartverscheurende Déploration de Johannes Ockeghem 
van Josquin Des Prez en ook diens hemelse vierentwintigstemmige(!) Qui Habitat. 
Drie hedendaagse componisten lieten zich door de laatmiddeleeuwse technieken 
inspireren. Hun werken vormen de spil van het programma, waardoor een unieke 
klankwereld ontstaat die vijf eeuwen muziekgeschiedenis overbrugt.

PRAKTISCH EN TICKETS 
Tussen 11:00 en 21:00 zullen er op verschil-
lende locaties op de Bijlokesite voorstel-
lingen van telkens 20 minuten doorgaan. 
  
Als bezoeker kan je voor iedere voorstel-
ling apart tickets kopen. 1 ticket kost €4, 
vanaf 4 voorstellingen betaal je €3,5 per 
ticket. Als je tickets voor 6 voorstellingen 
koopt, betaal je slechts €3 per ticket.  

Voor Victoria Deluxe en De Propere Fanfare  
hoef je geen ticket aan te kopen. 

Omdat er gedurende de hele dag voor-
stellingen plaatsvinden, heb je ook de mo-
gelijkheid om iets te eten en te drinken. 
In samenwerking met Coeur Catering 
voorzien we drankjes en versnaperingen 
in het STAMcafé. 

Eindigen doen we met het slotconcert van 
BL!NDMAN. Dit concert vindt om 19:15 
en 21:20 plaats in de Sint-Pieterskerk in 
Gent. 

Info en tickets via   
www.gentfestival.be

 

SLOTCONCERT
BL!NDMAN

ZA 3 OKT
19:15 EN 21:15

SINT-PIETERSKERK
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PEENOISE

PICEA ORIENTALIS 

MATTIAS DE CRAENE 
I.S.M. RIEN COOREVITS

SPECTRA 

B.O.X,DEZ MONA 
EN UTOPIA

VELMA SPELL 

OSAMA ABDULRASOL 

GAME  

JEAN DELOUVROY 

CIRQ

VICTORIA DELUXE 

DE PROPERE FANFARE 

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

CONCERTZAAL

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

ANATOMISCH THEATER

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

CONCERTZAAL

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE
KRAAKHUIS

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE
KRAAKHUIS

STUDIO LOD

STUDIO 
LES BALLETS C DE LA B

STUDIO 
LES BALLETS C DE LA B

KASK CIRQUE

STA’M KLOOSTERTUIN

BIJLOKESITE

BIJLOKESITE

12 PANELEN - 12 VOORSTELLINGEN
WIE - WAAR - WANNEER?

Elke voorstelling duurt 20 minuten.




