
LUCIANO BERIO

LUCIANO BERIO, EEN PORTRET IN 1000 TEKENS

Samen met Luigi Nono is Luciano Berio (1925-2003) één van de belangrijkste 
naoorlogse Italiaanse componisten. Hij is medeoprichter van de Studio di 

fonologia musicale in Milaan (1955), een studio voor elektronische muziek van 
de openbare omroep RAI. Toch is hij vooral bekend om zijn instrumentale en 

zeker om zijn vocale werken. Geen enkele Italiaanse componist ontsnapt aan het 
cliché van het ‘belcanto’. Voor Berio is dat geen last, wel integendeel. Hij vertrekt 

graag van de Italiaanse zangcultuur om er een hedendaagse interpretatie 
van te bieden en is ook geïnteresseerd in andere vocale tradities (Folksongs, 

1964). Ook zijn eerste huwelijk met zangeres Cathy Berberian, qua muzikale 
persoonlijkheid de ‘Maria Callas van de hedendaagse muziek’, dompelt Berio 

helemaal onder in de vocale praktijk. Gefascineerd door vocale en instrumentale 
gestiek ontwaakt de dramaturg in Berio. Hij is gepokt en gemazeld in de seriële 

compositietechniek, maar heeft ook een voorliefde voor collages. In het derde 
deel van Sinfonia (1968) stapelt hij bijvoorbeeld tekstfragmenten en muzikale 

citaten uit de hele muziekgeschiedenis bovenop het scherzo uit de Tweede 
Symfonie van Gustav Mahler.

SEQUENZE 1-14
VOOR SOLO INSTRUMENTEN

SEQUENZE, 14 WERKEN VOOR SOLO INSTRUMENTEN

In 1958 begon Luciano Berio met zijn reeks Sequenze voor solo-instrumenten. 
De reeks overspant 14 unieke en eigentijdse voorstellingen van instrumenten en 
hun solisten: de eerste is Sequenza I voor fluit (1958), de laatste Sequenza XIV 
voor cello (2002). Aan elk gekozen instrument hangt een lange, in genre en 
traditie verweven geschiedenis die Berio 360° ronddraait en binnenstebuiten 
keert. Het resultaat zijn kernachtige composities waarin de nadruk op de klank 
van elk instrument ligt én op de manieren waarop het bespeeld wordt of kan 
worden; soms idiomatisch, soms atypisch. Voor de meeste sequenze werkte 
Berio nauw samen met de solist aan wie het werk opgedragen is. Het zijn 
volwaardige en op zichzelf staande solostukken, maar tegelijk vormen ze ook 
een rijke voedingsbodem voor de rest van zijn oeuvre. Voor sommige stukken 
werd het zaadje geplant in de Sequenze. Na die reeks volgde immers nog de 
reeks Chemins waarin Berio de Sequenze in de context van het orkest plaatst. 
Andere stukken vormden de rechtstreekse aanleiding voor het schrijven van een 
sequenza, zoals Ritorno degli Snovidenia (1976-77) voor Sequenza XIV voor 
cello (2002).
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SequenZA N° 2
voor HaRP (1963)

een FuLL BoDY Work-out Voor Harpisten

Laat je niets wijsmaken, verstopt achter het sierlijke instrument schitteren op 
het hoofd van de harpist zweetpareltjes tijdens het uitvoeren van Berio’s 
tweede Sequenza. Dat mocht harpist Francis Pierre in 1963 aan den lijve 
ondervinden. Berio verwacht van de harpist dat hij niet alleen druk in de 
weer is met twee handen op de snaren (trekkend, kloppend, met tien vingers, 
met de vlakke hand of met de pols), er is ook intensief voetenwerk op de 
pedalen aan de orde. De foto van Luciano Berio en Francis Pierre werd 
genomen tijdens het nieuwe muziekfestival SWR Donaueschinger Musiktagen 
in 1965, waar Francis Pierre Chemins I voor harp en orkest (1965) uitvoerde, 
een commentaar op Sequenza II, dat er trouwens volledig in opgenomen is.

Luciano Berio

SequenZA N° 1
voor FLuIT (1958)

De kip en Het ei Der partituuruitGaVen

Een compositie telt evenveel interpretaties als uitvoerders. Maar wist je dat de partituur van Luciano Berio’s  
Sequenza I in twee edities uitgegeven werd, één in 1958 en één in 1992, en dat de tweede geïnterpreteerd kan 
worden als een interpretatie van de componist zelf – of net omgekeerd? In de eerste editie (publicatiedatum 
1958) hanteert Berio een proportionele notatie: de toonhoogten worden proportioneel binnen een met hekjes 
afgebakende tijdruimte geplaatst. In de tweede (publicatiedatum 1992) noteert Berio conventionele ritmes. 
Waarom die aanpassing? Nicholas Hopkins en Paul Roberts, die als Berio’s assistenten een sleutelrol speelden 
in de uitgave van zijn werk bij de grote uitgevers Universal en Ricordi, werpen een interessant licht op de zaak. 
Zij vertellen dat Berio de muziek in het origineel manuscript hypergedetailleerd en in strikt seriële ritmes had 
uitgeschreven. Maar nadat fl uitist Severino Gazzelloni, aan wie de sequenza opgedragen is, in Darmstadt het 
werk voor het eerst uitvoerde, besloot Berio de gecompliceerde ritmes toch te vertalen naar een meer visuele 
schrijfwijze. Het is die schrijfwijze die in de eerste uitgave terechtkwam. Na verloop van tijd raakte Berio echter 
teleurgesteld in de verschillende uitvoeringen en herschreef hij de partituur opnieuw met conventionele ritmes.
Berio maakte die herwerking al in 1966, in een brief aan de fl uitiste Aurèle Nicolet die een nieuwe opname 
van het stuk aan het voorbereiden was. Pas veel later, in 1992, volgde een nieuwe uitgave van de partituur. 
Toch blijkt uit een enquête van musicologen Cynthia Folio en Alexander R. Brinkman dat het merendeel van 
de fl uitisten de eerste uitgave verkiest: sommigen ervaren meer vrijheid in de proportionele notatie, anderen 
vinden deze net preciezer.Luciano Berio



SEQUENZA N° 2
VOOR HARP (1963)

EEN FULL BODY WORK-OUT VOOR HARPISTEN

Laat je niets wijsmaken, verstopt achter het sierlijke instrument schitteren op 
het hoofd van de harpist zweetpareltjes tijdens het uitvoeren van Berio’s 
tweede Sequenza. Dat mocht harpist Francis Pierre in 1963 aan den lijve 
ondervinden. Berio verwacht van de harpist dat hij niet alleen druk in de 
weer is met twee handen op de snaren (trekkend, kloppend, met tien vingers, 
met de vlakke hand of met de pols), er is ook intensief voetenwerk op de 
pedalen aan de orde. De foto van Luciano Berio en Francis Pierre werd 
genomen tijdens het nieuwe muziekfestival SWR Donaueschinger Musiktagen 
in 1965, waar Francis Pierre Chemins I voor harp en orkest (1965) uitvoerde, 
een commentaar op Sequenza II, dat er trouwens volledig in opgenomen is.
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Luciano Berio

Voor, Door en oVer catHY BerBerian

Sequenza III uitvoeren, dat is een klein beetje in het lichaam van de zangeres 
Cathy Berberian kruipen. Berio schreef nagenoeg elke sequenza met een 
specifi eke uitvoerder in gedachten. Maar in de derde sequenza voor stem 
gaat hij nog een stap verder: Sequenza III is niet alleen voor Cathy Berberian 
geschreven, het gaat ook over haar. Luciano Berio en Catherine Berberian 
waren getrouwd van 1950 tot 1964. Hij kende haar door en door: haar 
karaktertrekjes, haar expressiviteit en de uniciteit van haar stem. De klank 
van haar stem, haar uitspraak (Berberian was van Armeense afkomst), haar 
manier van zuchten en uitroepen,… Dat alles vormt het uitgangspunt van 
Sequenza III.

SequenZA N° 3
voor STeM (1965)
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Luciano Berio

Voor sostenuto eXperten

“The attack sffz must always be as loud as possible. The pedal, when used immediately after 
this type of attack, should collect only random noises and resonances.” Deze speelaanwijzing 
lees je in de partituur van Berio’s vierde sequenza voor piano. Het pedaal waar het over gaat, is 
het sostenuto pedaal. Het middelste, dus. Dat is opvallend, omdat er zelden zo’n grote rol voor 
het sostenuto pedaal is weggelegd als in dit werk. Berio creëert met het pedaal een bijzonder 
harmonisch veld, waarin verschillende lagen op elkaar inwerken. Het sostenuto pedaal zorgt ervoor 
dat de aangeslagen tonen niet gedempt worden. Nu eens laat Berio de pianist noten uit het door 
het pedaal vastgehouden akkoord opnieuw spelen, dan weer andere noten die niet tot het sostenuto 
akkoord behoren. Verborgen harmonieken worden zo blootgelegd doordat de open snaren van 
het sostenuto akkoord telkens mee resoneren. Soms combineert Berio het sostenuto pedaal met 
de demper (het linkse pedaal), de klank van aangeslagen noten die niet tot het sostenuto akkoord 
behoren, sterft snel weg en laat enkel resonanties achter. Het spreekt voor zich dat een goed 
werkend sostenuto pedaal essentieel is voor de uitvoering van Sequenza IV. Echter, net omdat het 
sostenuto pedaal maar zelden zo intensief gebruikt wordt, zijn pianotechniekers met expertise in dit 
pedaal eerder schaars. Bovendien verschilt het mechanisme achter het sostenuto pedaal vaak op 
piano’s van verschillende bouwers. We kunnen dus stellen dat voor deze uitvoering niet alleen een 
steengoede pianist nodig is, maar ook een virtuoos pianotechnieker.

SequenZA N° 4
voor Piano (1966)



Luciano Berio

een HerinnerinG aan Grock

Sequenza V voor trombone is de enige sequenza met een kostuumvoorschrift in de partituur: “white 
tie”, oftewel: pitteleer. Niet zo’n gekke outfi t voor een formeel klassiek concert, maar in de uitvoering 
van een hedendaags werk doet het meteen theatraal aan. In het pak met lange panden zie je in de 
uitvoerder al snel de verschijning van de getalenteerde clown Grock, Berio’s buurman in het Italiaanse 
Oneglia en inspiratiebron voor dit werk. Sommige uitvoerders gaan daar nog een stapje verder in en 
verkleden zich helemaal naar zijn voorbeeld. Berio omschrijft in zijn programmatekst voor Sequenza V 
heel mooi hoe hij Grock als kind kende: de banale maar tegelijk ietwat bijzondere buurman die zich op 
het podium ontpopt tot virtuoze komiek en met zijn indringende vraag “Warum?” het publiek kippenvel 
bezorgt en onthutst achterlaat. Die karakteriële tweeledigheid die Berio als buurman te zien kreeg, het 
uiterste private leven van Adriano Wettach enerzijds en het publieke nummer van Grock anderzijds, 
zit verweven in deze sequenza die zich in twee delen opdeelt met als keerpunt de zinderende vraag 
“Why?”. Deel A is een opeenstapeling van extraverte muzikale en fysieke gebaren; de uitvoerder 
staat op, beweegt zich door de ruimte en gaat op een theatrale manier de dialoog aan met het 
publiek. Daartegenover staat deel B waarin we de trombonist op z’n meest introvert zien, een beetje 
ineengedoken zittend op een stoel, schijnbaar alleen in de ruimte met zijn instrument.

SequenZA N° 5
voor TroMBoNe (1966)

Luciano Berio over Sequenza V en Grock

Behind Sequenza V lurks the memory of Grock (Adriano 
Wettach), the last great clown. Grock was my neighbour in 
Oneglia. He lived in a strange and complicated villa up the hill, 
surrounded by a kind of Oriental garden with small pagodas, 
streams, bridges and willow trees. Many times, with my 
schoolmates, I climbed the high iron fence to steal oranges and 
tangerines from his garden. During my childhood, the closeness, 
the excessive familiarity with his name and the indifference of 
the adults around me, prevented me from realizing his genius. 
It was only later, when I was perhaps eleven, that I saw him 
perform on the stage of the Teatro Cavour in Porto Maurizio, and 
understood him. Once during the evening, while performing, he 
stopped suddenly and, staring at the audience with a disarmed 
look, asked: “warum?” (“why?”). Like everyone else, I didn’t 
know whether I should laugh or cry and I wanted to do both. 
After that experience, I stole no more oranges from his garden. 
Sequenza V, written in 1955 for Stuart Dempster, is a tribute to 
Grock and his metaphysical “why”, which is the generating cell 
of the piece.
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LUCIANO BERIO

EEN MUUR VAN KLANK

Net zoals Sequenza II voor harp is Sequenza VI nogal een fysieke 
uithoudingsproef voor de uitvoerder, met een compleet andere 
gebruikshandleiding voor de altviool. De sequenza zet een krachttoer in van 
snel opeenvolgende geblokte akkoorden die ruim tien minuten aanhoudt. Het 
visuele geweld van de jachtig over de snaren gaande boog resulteert in een 
robuuste klankstroom, waarin zich een enorme kleurenrijkdom onderscheidt. 
Aan de grondslag van de harmonische densiteit ligt Berio’s adoratie voor de 
Chaconne van Bach uit de Partita in re klein. Maar het is ook een indirecte 
hommage aan Paganini’s cappriccio’s, waarin grote virtuositeit onthuld 
wordt en voortdurend voortgewerkt wordt op dezelfde harmonische basis 
door te herhalen, verder te ontwikkelen en transformeren. Met evenveel zorg 
stippelde Berio een harmonisch plan uit voor deze sequenza.

SEQUENZA N° 6
VOOR ALTVIOOL (1967)



Luciano Berio

H is Voor HeinZ HoLLiGer

Sequenza VII zet maximaal in op één toon, si. Het is wellicht geen toeval 
dat deze noot in Duitse muzieknotatie aangeduid wordt met de letter “H” 
en dat Berio deze sequenza in opdracht schreef van de Zwitserse hoboist 
Heinz Holliger. Van het begin tot het einde weerklinkt deze toon vanuit een 
onzichtbare bron achter de coulissen, dat mag een elektronische klank zijn 
of een vooraf opgenomen hobo, maar kan ook live gespeeld worden door 
een andere uitvoerder of zelfs een ander instrument. De enige voorwaarde is 
dat de toon continu is en de schommelingen in intensiteit klein zijn. Maar hoe 
haal je het maximum uit één noot? Rondom de si varieert Berio ongeremd 
door middel van contrasten in dynamiek, register en speelwijze. Te allen 
tijde is er een terugkeer naar de grondtoon si en naar de meeklinkende 
onzichtbare drone die op zijn beurt contrasteert door zijn standvastigheid.

SequenZA N° 7
voor HoBo (1969)
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Luciano Berio

HuLDe aan De ViooL

Op dertienjarige leeftijd startte Berio met lessen viool, naast piano en ook 
klarinet. Van zijn vader, die ook componist was (zoals ook zijn grootvader), 
moest hij immers zoveel mogelijk instrumenten leren. Berio keek er met 
tegenstrijdige gevoelens naar. De dag van het schrijven van Sequenza VIII is 
zijn relatie tot de viool er één met veel ontzag voor het instrument als één van 
de moeilijkste en meest geraffi neerde. Sequenza VIII voor viool bouwt verder 
op het werk van boegbeelden Bach en Paganini.

SequenZA N° 8
voor VIooL (1976)



Luciano Berio

soLo soLo

Sequenza IX is opgedragen aan Michel Arrignon, met wie Berio binnen 
de Chemins-reeks initieel een stuk zou maken voor klarinet en elektronica. 
Berio werkte in die tijd als docent en onderzoeker aan het IRCAM (Institut 
de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) in Parijs en onder 
zijn leiding was door Giuseppe di Giugno net de nieuwe 4C processor 
ontwikkeld, waarmee real-time klanktransformatie mogelijk zou worden. 
In het klarinetwerk voor Michel Arrignon wilde Berio de klankkleur van de 
klarinet laten transformeren naar een vocaal timbre en dit in dialoog brengen 
met de klarinetpartij. Tijdens langer aangehouden noten speelde de machine 
dan vocalisaties afgeleid uit het voorgaande spel en timbre van de klarinet. 
Op het moment van de creatie bleek de machine echter niet te werken. De 
soloklarinetpartij bleef bestaan als Sequenza IX.

SequenZA N° 9
voor KLariNEt (1980)
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Luciano Berio

aLL tHat JaZZ

In Sequenza X rijgt Berio verschillende technieken aan elkaar die hij uit de 
jazzwereld ontleent. Het was jazztrompettist Terry Clark die hem de doodle 
tongue voordeed, een techniek waarbij de uitvoerder de medeklinkers “d” en 
“l” vormt tijdens het spelen. De minste tongbeweging heeft immers invloed op 
de klank die de trompet voortbrengt. Berio wisselt de doodle tongue techniek 
af met de veel scherper klinkende Flatterzunge. Op lang aangehouden 
noten speelt de trompettist vaak een valve tremolo, eveneens een techniek 
uit de jazz, waarin dezelfde toon afgewisseld wordt door verschillende 
vingerzettingen en de klank met een eerder grillig verloop kleurt. 
Tegelijk geeft het de uitvoerder de ruimte om na de valve tremolo grote 
registersprongen te maken, waarmee Berio de idee van meerstemmigheid 
opwekt. Een ander soort tremolo die Berio uit de jazz oppikt is de shake, 
een triller tussen twee noten met dezelfde vingerzetting. Door de trompettist 
de beker met zijn hand te laten afdekken, simuleert hij het in de jazz zo 
gegeerde wa-wa effect.

SequenZA N° 10
voor TroMPEt (1984)



LUCIANO BERIO

IN EEN WANHOPIGE STEMMING

De exotisch klinkende speelwijzen rasguado en tambora komen uit de fl amencomuziek. De eerste 
techniek, rasguado, vraagt de gitarist om de snaren snel te tokkelen met ofwel de vingertoppen ofwel de 
achterkant van de nagel. Tambora is een techniek waarbij de gitarist met de zijkant van zijn rechterhand 
op de snaren slaat. Door in te zetten met deze percussieve techniek roept Berio’s elfde sequenza voor 
gitaar meteen de sfeer van de fl amencomuziek op. Opvallend op pagina 8 in de partituur is dat de 
gitarist de kans krijgt zijn/haar gitaar opnieuw te stemmen. Één van de grootste uitdagingen voor Berio 
in deze sequenza was de stemming van de gitaar en dat dezelfde toonhoogte anders klinkt wanneer ze 
op een open snaar gespeeld wordt dan in verschillende vingerzettingen. Door minstens één open snaar 
in elk akkoord te voorzien, creëert Berio een rode draad en eenheid doorheen het hele stuk. Toen tijdens 
de première de gitaar vals begon te klinken, was duidelijk dat een oplossing zoals deze passage om 
opnieuw te stemmen nodig was. Dat dit niet het enige obstakel voor Berio in deze sequenza geweest is, 
moge duidelijk zijn uit de begeleidende brief die Berio met de partituur aan Eliot Fisk bezorgde: “Here it 
is, the ‘maledetta’ (accursed one). It will drive you to despair as it has me. Coraggio!”

SEQUENZA N° 11
VOOR GITAAR (1987-88)

© Archivio eredi Berio



LUCIANO BERIO

EEN WERK VAN LANGE ADEM

“Sequenza XII must be performed using “double” circular breathing. 
The result is 19 minutes of continuous sound without rest or interruption 
for breaths.” Met deze vereiste maakt Berio van de uitvoerder een ware 
stuntman, en niet iedere fagottist is ertoe in staat. De compositie steunt op 
langzame neerwaartse glissandi die abrupt onderbroken worden door 
rasse trekken in het lagere basregister. De vermenging van deze contrasten 
brengen een heel eigen muzikaal verloop en klankkleur voort.

SEQUENZA N° 12
VOOR FAGOT (1995)

IN MEMORIAM LUCIANO BERIO (brief van Pascal Gallois)

Let me say that I learned much from Maestro Luciano Berio. It was the best working 
relationship between an instrumentalist and a composer one could dream of.

When we began to work together, although I felt immediately how important it was to be 
for the history of the bassoon, I couldn’t possibly imagine that it would be like that every 
day of my life! When I warm up on my bassoon, I do it with the Sequenza XII.

All of the new techniques that Luciano invented change the orchestral possibilities for the 
bassoon in combination with other instruments. Every time a composer hands me a new 
piece, I think back to Luciano who asked me to show him all the new pieces I had for my 
instrument. He loved to read new scores. After the World Premiere of Sequenza XII he 
told me: «Pascal, now you must ask composers to write new pieces for you!». As a result, 
we now have brilliant pieces by Boulez, Rihm, Neuwirth, Fujikura, Staud and Haas, 
never mind the others…

I had the good fortune to work on the new version for bassoon of Boulez’s Dialogue de 
l’ombre double at the same time that I was working with Luciano on the Sequenza. He 
and Boulez were friends and he told me then that Boulez had composed the piece for 
him. There was, I felt, a deep and mutual admiration between Pierre and Luciano.

I must say that composers all over the world love the Sequenza for solo bassoon. 
Since Luciano left us, each performance of the Sequenza is a deep emotional moment. 
Particularly because I remember what Luciano said to me after the German Premiere in 
Lübeck: «Pascal, it is incredible, I looked at my watch and your interpretation lasted 25 
minutes, as long as a Haydn Symphony, yet it seemed to me like fi ve minutes. We have 
discovered something…»

I must admit to really liking what he called the disappearing time effect which you get by 
circular breathing and glissando.

So, for my this and future generations of bassoonists, a big thank you, Luciano.

Pascal Gallois

© Philippe Gontier



Luciano Berio

Best oF tWo WorLDs

Sequenza XIII (Chanson) is niet aan één maar aan twee toonaangevende 
accordeonisten opgedragen: Scritta per Teodoro Anzellotti e dedicata a 
Gianni Coscia. Teodoro Anzellotti is het boegbeeld voor de accordeon 
in hedendaagse klassieke muziek. Door nieuwe speeltechnieken te 
ontwikkelen, breidde hij het klankenpalet van de accordeon aanzienlijk uit 
en introduceerde hij het instrument bij componisten zoals Luciano Berio. Deze 
had de accordeon al eerder gebruikt in zijn scenische compositie Un Re in 
Ascolto (1979-84), maar eerder in een bemiddelende rol om de klankkleur 
van de instrumentengroepen voller te maken. In Sequenza XIII gaat Berio op 
zoek naar een manier om de accordeon te belichten vanuit beide belevingen: 
de accordeon zoals hij deze kende van zijn grootvader en van de populaire 
liederen, de nachtclubs, de Argentijnse tango en jazzwereld (zoals Gianni 
Coscia het instrument zo buitengewoon bespeelde), maar ook de accordeon 
zoals Teodoro Anzellotti hem had laten horen. Een symbiose die naarmate 
het stuk vordert steeds meer in zijn plooi valt.

SequenZA N° 13
[cHAnSoN]

voor AccoRDeoN (1995)



LUCIANO BERIO

TAP IT

Een sequenza voor slagwerk is er niet, maar die voor cello komt aardig in de 
buurt. Het was de Sri Lankaanse cellist Rohan de Saram die Berio inspireerde. 
Ze ontmoetten elkaar verschillende keren tijdens de uitvoeringen van Berio’s 
werk voor cello en klein orkest Ritorno degli Snovidenia (1976-77) waarin 
Berio zelf dirigeerde en danig onder de indruk was van Rohan de Sarams 
spel. De manier waarop de cello in Sequenza XIV ingezet wordt, is een 
samenvloeiing van de twee instrumenten die Rohan de Saram beheerst: de 
cello en de Kandyan drum. De traditionele Sri Lankaanse cilindervormige 
drum heeft aan beide uiteinden een vel die elk twee toonhoogten kunnen laten 
klinken. Evenredig daarmee moet de cellist in Sequenza XIV op zoek naar vier 
verschillende percussieklanken op het voorblad van de cello die hij/zij met 
vier vingers van de rechterhand slaat, terwijl de vingers van de linkerhand op 
de snaren kloppen. Het ritme in deze secties is rechtstreeks geïnspireerd op 
de traditionele ritmes die Rohan de Saram met zijn Kandyan drum voor Berio 
opnam en transcribeerde.

SEQUENZA N° 14
VOOR CELLO (2002)
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LUCIANO BERIO

Veertien straffe solisten wagen zich, verspreid over het seizoen in het 
Café van De Bijloke, aan de uitvoering van Berio’s Sequenze. Deze 

tentoonstelling belicht per Sequenza een uniek ingrediënt of bijzonder 
verhaal. Laat je onderdompelen in Berio’s uitzonderlijke blik op traditie en 

toekomst van de instrumenten waarvoor hij de Sequenze schreef, beleef 
de muziek live in het Café en lees de persoonlijke getuigenissen van deze 

fenomenale uitvoerders op de webtentoonstelling 360° Berio.

Za 16.10 - Sequenza V voor trombone | Joren Elsen 
Za 23.10 - Sequenza VI voor altviool | Victor Guaita 
Do 28.10 - Sequenza XIV voor cello | Hanna Kölbel 

Za 27.11 - Sequenza III voor stem | Hyeyoung Kim 
Za 04.12 - Sequenza IV voor piano | Emmy Wils 

Do 09.12 - Sequenza XI voor gitaar | Alejandro Tentor 
Za 11.12 - Sequenza VIII voor viool | Alice Van Leuven 

Do 27.01 - Sequenza X voor trompet | Andrés Ruiz González 
Vr 25.02 - Sequenza IX voor klarinet | Emanuele Mammarella 

Vr 11.03 - Sequenza XIII voor accordeon | Wilco Oomkes 
Za 19.03 - Sequenza I voor fl uit | Geraldine Clément 

Vr 29.04 - Sequenza II voor harp | Mathilde Wauters 
Za 14.05 - Sequenza VII voor hobo | Balder Dendievel 
Za 21.05 - Sequenza IXb voor sax | Alberto Cavallaro 
Vr 27.05 - Sequenza XII voor fagot | Jappe Dendievel

COLOFON

Deze tentoonstelling en webtentoonstelling werd gerealiseerd door
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] in opdracht van
Muziekcentrum De Bijloke Gent in het kader van de reeks 360° Berio. 

Concept: Klaas Coulembier, Rebecca Diependaele, Melissa Portaels
Teksten: Rebecca Diependaele, Pauline Driesen, Melissa Portaels, Chris Stover 
Ontwerp en realisatie: Klaas Coulembier 

MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] legt zich toe op ‘klassieke’ muziek sinds 1950. Onze werking 
is breed opgevat en reikt van een gespecialiseerde bibliotheek tot educatieve projecten voor kinderen, 
jongeren en volwassenen.

MATRIX geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Leuven en de KU Leuven.

Meer te weten komen over
de muziek van Luciano Berio?

Bezoek de WEBTENTOONSTELLING 360° BERIO op 
www.matrix-new-music.be

of via deze QR-code




