


Mini Blind Date 
Jonge ambassadeurs van hedendaagse muziek 

 
Tijdens de tweede editie van het interactieve concert Mini Blind Date 
wordt het programma opnieuw samengesteld door jonge muzikanten. 

Leerlingen uit diverse muziekacademies bereiden in de grootste  
geheimhouding een kort stukje hedendaagse muziek voor. Door deze 
geheimhouding – er wordt vooraf geen programma gecommuniceerd – 

maakt het publiek tijdens het concert onbevangen  
en zonder vooroordelen kennis met nieuwe muziek. 

 
Klara-presentator Evita Nossent leidt ons van het ene naar het andere 

stuk en sprokkelt tussendoor ook reacties bij  
de luisteraars. 

 
Muzikaal zijn er geen beperkingen: improvisatie, eigen  

compositie, ijzeren repertoire, akoestisch of louter elektronisch, alles 
kan. Thematisch laten de muzikanten zich inspireren door  

'Utopia' van Spectra ensemble & Matan Porat.  
Op het einde van de avond onthult elke groep op een originele  

manier de identiteit van zijn compositie. 
 

 

 

Mini Blind Date is een educatieve omkadering bij ‘Utopia’, het concert van  
het Spectra Ensemble en Matan Porat op 15.03.14  

in Handelsbeurs Concertzaal Gent. 
 

Een coproductie van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]  

en Handelsbeurs Concertzaal Gent 



MINI BLIND DATE 
1 maart 2014, Handelsbeurs Gent 

PROGRAMMA 
 
 

I. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze 
Leerlingen van Katrijn Friant 

Maya Dhondt – Pieter Senden - Florian De Temmerman (piano) 

Ton de Leeuw: Afrikaanse studie nr 2 
Rusty Banks: Babbling Tower-to-Tower  

voor Toy Piano en GSM 
Gyorgy Ligeti: Musica Ricercata nr 7 

 
 

II. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze 
Leerlingen van Fran Huys 

Marie Christiaens - Jens-Joris Decorte - Jorian De Jonge - Charlie Hey-
mans - Heleen Lauwers - Xander Vankwikelberghe - Leonie Van Ren-
terghem - Edward Vermeersch (gitaar) 

Guy De Bièvre: 1+1+1+2+1+4 

 

III. Academie de Kunstbrug Gentbugge 
Leerlingen van Frederik Croene (VINiM atelier) 

Simon Michels (piano) 

Tom Plovie & Simon Michels: The Third Hand  
voor piano en electronics  



IV. SLAC Leuven 
Leerlingen van Kim Van den Brempt 

Dries Verheyen (bariton sax) –  
Thomas Van Walle (elektrische en akoestische gitaar) 

Distopie 

 

V. Academie voor Muziek, Woord en Dans Gent 
Leerlingen van Elisa Medinilla 

Roan Windels - Hannah Ackaert - Joke Durnez - Ilse Roman (piano) 

Henry Cowell: Tides of the Manaunaun 
Henry Cowell: Aeolian Harp 
Henry Cowell: The Banshee  

 

VI. Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord:  
de Vonk Oud-Heverlee 
Leerlingen van Jasper Vanpaemel 

KEM Ensemble: Quint Daenen - Jorik De Ceuster -  
Pieter Sluys - Hugo De Gersem - Guillaume De Martelaer -  
Frank Van Puyvelde - Thijs Deroost 

Quest for Consonance 

 

VII. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans  
Sint-Niklaas 
Leerlingen van Kris en Pieter Matthynssens 

Liesbet Cuynen (stem) - Wouter D’Haese (cello) -  
Isaak Duerinck (piano) – Sarah Neyrinck (viool) -  
Nathalie Van Meirvenne (fluit) – Jonathan Weetjes (klarinet) 

Luciano Berio: O King 



 

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] legt zich toe op 
‘klassieke’ muziek van na 1950. De werking bestaat uit twee luiken:  
een documentatiecentrum met een ruime collectie aan partituren,  

opnames en boeken over muziek sinds 1950,  
en een eigen educatieve werking.  

 
We ontwikkelen projecten op maat van het concertleven,  
het DKO en het dagonderwijs en organiseren stages  

voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
 
 

Meer info? 
www.matrix-new-music.be 

 
 



Handelsbeurs Concertzaal is een creatief muziekhuis, dat een  
verscheiden waaier aan muziekuitingen presenteert en (co)produceert. 

Het is een huis dat zijn rol wil vervullen op lokaal, nationaal en  
internationaal niveau als een noodzakelijk muziekforum dat bruggen 
tussen verschillende muziekgenres wil bouwen en daarvoor een breed 
publiek wil enthousiasmeren. Het is een plek die actief wil inspelen op 
de diversiteit binnen de samenleving en waar muzikanten kunnen  

creëren en presenteren in de beste omstandigheden, omkaderd door 
een team van bevlogen medewerkers.  

 
 

Meer info? 
www.handelsbeurs.be 



 
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]  

en Nadar ensemble  
presenteren: 

 
 

NADAR SUMMER ACADEMY #4 

 
 

Maandag 25 tot vrijdag 29 augustus 2014 
Academie voor Muziek, Sint-Niklaas  

Voor jongeren tussen 14 en 20 jaar oud  
Prijs: 300 euro (incl: logement, verzekering, lekker eten, ...)  

Tweede kind uit zelfde gezin: 250 euro 
Verblijf: Verblijfscentrum Heywijck, Sint-Niklaas 



 
Al voor de vierde keer, en elk jaar beter:  

de Nadar Summer Academy! 

 

 

Muzikanten van Nadar ensemble begeleiden je gedurende 5 

hele dagen (jawel, 24u op 24u!) bij het verkennen van de 

wondere wereld van de hedendaagse muziek.  

Net als tijdens de voorgaande edities, krijg je ook dit jaar 

individuele lessen, improvisatie en kamermuzieksessies. 

Maar daar blijft het niet bij ... Trouwe deelnemers weten al 

dat er elk jaar iets bijzonders gebeurt, met ballonnen  

bijvoorbeeld, of timmergereedschap of videoprojecties en 

heel veel kabels. Bij onze huiscomponisten Daan Janssens 

en Stefan Prins kan je bovendien terecht om je angst voor 

het witte blad te overwinnen en je volgende meesterwerk 

te schrijven. 

 

Inschrijven kan via info@matrix-new-music.be  
of via 0476 362 333. 

 
 

Twijfel niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt! 



Concertzaal Handelsbeurs 
presenteert: 

 
SPECTRA ENSEMBLE & MATAN PORAT (PIANO) 

‘UTOPIA’ 

 
za 15/03/2014 om 20:15 

 

 

PROGRAMMA: 

C. Vivier: ‘Bouchara’ voor sopraan en ensemble (1981) 
G. Ligeti: Pianoconcerto (1985-1988) 
K. Goeyvaerts: Zum Wasserman (1984) 

 



Op zoek naar muzikale utopieën  
 
 

György Ligeti omschreef zichzelf als “een blinde, zoekend in 
een labyrint”. Het briljante pianoconcerto van de Hongaar 
vormt het eindpunt van dat  lange zoekproces waarin hij 

zijn muziek bleef herdenken, wars van dogma’s en  
conventies. Invloeden van Afrikaanse en Aziatische  
percussie, Amerikaanse jazz en Europese folklore  

versmelten er met typisch Ligetiaanse klankwolken en  
tegendraadse ritmes tot ‘imaginaire,  

synthetische wereldmuziek’. 
 

Het Spectra Ensemble plaatst Ligeti in het gezelschap van 
twee al even ondogmatische componisten, die elk vanuit 
hun persoonlijke utopie een  nieuw soort muziek schiepen. 
In het lange liefdeslied Bouchara vond  Claude Vivier een 

nieuwe, onbestaande ‘taal van de liefde’ uit.  
Karel Goeyvaerts schreef Zum Wassermann in de aanloop 
naar zijn levenswerk Aquarius, de opera waarin deze  

belangrijkste Belgische componist van  de 20ste eeuw zijn 
kijk op de maatschappij verklankte. 

 

Voor de pianopartij nodigt Spectra de Israëlische pianist en 
componist Matan Porat uit. Daniel Barenboim noemt hem 
“extremely gifted” en sinds zijn debuut in de Handelsbeurs 
in 2011 aan de zijde van pianist Alain Planès zijn ook wij 

grote fan. 




