SLAC/Conservatorium
Bibliotheek
Nieuwsbrief 3 / juni ‘15
Muziek uit eigen huis: SPEELTIP: Gilbert HUYBENS

Na meer dan 45 jaar enthousiast en deskundig leraarschap neemt het SLAC afscheid
van Gilbert Huybens, muziekhistoricus, publicist, componist en pedagoog.
Hij deed zijn muziekstudies aan de Koninklijke Muziekconservatoria van
Antwerpen en Brussel. Vanaf september 1968 tot juni 2015 was hij onafgebroken
leraar algemene muzikale vorming.
Hij bestudeerde de Vlaamse en Leuvense muziekcultuur, en publiceerde ondermeer
een geschiedenis van het Leuvens muziekconservatorium, het historisch orgel, de
Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll, klokken en beiaarden en het oude
volkslied.
Tevens verschenen van hem een aantal boeken over de geschiedenis van Leuven,
talrijke artikels, catalogen en muziekopnames.
Als componist schreef hij muziek voor diverse bezettingen waarvan enkele titels in
onze muziekbibliotheek worden bewaard:
Drie nageldeuntjes (1994: pi)

Drie Oud-Vlaamse dansen (2014: pi)

Iliberis (2010: hb + pi)
Ik zal het horen (2010: stem + ens)

Baryllika (2015: vi + pi)
Ludus II (2015: vi + pi)

Muziek
uit eigen
huis:
Drie miniaturen
(2004:
pi) LUISTERTIP
Ludus (2014: hb + pi)

Richard STRAUSS
Die Nacht
Allerseelen
Morgen!
Wiegenlied
Zueignung
Claude DEBUSSY
Clair de lune (1905)
Alban BERG
Sieben frühe Lieder (1907)
Claude DEBUSSY
Nocturne (1892)
Hans EISLER
Hollywood Elegien (1942)
Claude DEBUSSY
Rêverie (1890)

Pianist Kim Van den Brempt is naast concerterend muzikant ook leraar piano aan het
SLAC.
Hij heeft zich doorheen de jaren meer en meer op het 20ste en 21ste eeuwse pianorepertoire
toegelegd. In de conservatoria van Brussel en Parijs volgde hij les bij specialisten in dit
vakgebied: Jan Michiels, Alain Planès en Pierre-Laurent Aimard. Ondertussen is hij reeds 10
jaar actief als pianist/solist bij het ensemble Musiques Nouvelles in Mons.
Aan de Guildhall School of Music and Drama specialiseerde hij zich in liedbegeleiding bij
Graham Johnson en Gordon Back.
Nightfall is de eerste opname na tien jaar intense samenwerking tussen Kim en de lyrisch
coloratuursopraan Elise Caluwaerts. In dit programma verkennen ze de grens tussen de
romantiek en het expressionisme. Het thema van de nacht in al haar contouren vormt de
rode draad doorheen de muziek.
Andere opnames van Kim in onze bib:




Kamermuziek van Schumann, met pianotrio “Cube”
Italiaanse romantische Liederen voor Tenor (Th. Blondelle)/sopraan (Ilse Eerens)
Vioolrepertoire uit de 19de en 20ste eeuw voor viool (Eva Vermeeren) en piano

LEESTIP : nonfictie : Silence - John CAGE

“I have nothing to say, and I’m saying it!”
John Milton CAGE (1912 - 1992) was een Amerikaans avant-gardecomponist. Hij was
een van de grootste vernieuwers van de 20ste eeuw.
Reeds als jonge twintiger keerde hij zijn experimentele voorgangers de rug toe en sloeg
hij een andere weg in. In plaats van zich te focussen op harmonie en melodie, legde hij
zich toe op ritme en klankkleur. Hierbij liet hij zich zeer sterk beïnvloeden door de
Oosterse cultuur en haar muziektraditie. Toen hij in 1950 het Chinese orakelboek I
Tjing ontdekte, introduceerde hij het toevalselement in de muziek. De toevalsfactor
heeft hij ook in zijn elektronische muziek toegepast.
Silence: Lectures and Writings, is een interessante bloemlezing uit zijn essays en
voordrachten van de periode 1939 tot 1961.
Onze bib bevat ook:



PRITCHETT, J., The Music of John Cage, Cambridge, 1993.
CAGE, J., Empty Words. Writings ’73-‘78.

LEESTIP : fictie : Orfeo – Richard POWERS

Of Richard POWERS (°1957) tijdens zijn
verblijf in Nederland de uitdaging met
Harry Mulisch aanging om hem te
overtreffen in eruditie, is natuurlijk niet
geweten. Wel is zeker dat zijn proza
eveneens
bulkt
van
socio-politiek
engagement,
wetenschappelijke en
muzikale kennis.
In Orfeo tracht een miskende bejaarde
componist en scheikundeliefhebber zijn
muziek in DNA te coderen. Dit breekt hem
echter zuur op! Hij wordt verdacht van
bioterrorisme en duikt onder bij een
aantal mensen uit zijn verleden!
Interessant voor de muziekliefhebber zijn
de uitvoerig beschreven anekdotes en
muziekbeschrijvingen van Messiaens Le
Quatuor pour la fin du temps en de Vijfde
Symfonie van Shostakovich.
Ook de persoonlijke belevingen van de
avangardistische Cage-evenementen zijn
interessant en beeldrijk omschreven.

ANDERE TIPS

TRANSIT collectie
Sinds 2000 organiseert Het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant jaarlijks het TRANSIT
Festival voor Nieuwe Muziek. Gedurende drie dagen in oktober wordt de allernieuwste
muziek van componisten uit binnen- en buitenland uitgevoerd.
In samenwerking met het Festival organiseert Matrix (Het Leuvens Centrum voor Nieuwe
Muziek) educatieve projecten.
Het centrum huisvest tal van partituren, opnames, programmaboeken, enz. van het
TRANSIT-festival. Via deze website heeft het centrum deze unieke verzameling documenten
voor het publiek toegankelijk gemaakt.

www.transitcollectie.be

ClubMediéval
Leraar gamba aan het SLAC Thomas Baéte is een vurige pleitbezorger van de laatmiddeleeuwse muziek. Deze passie deelt hij met de zangers en instrumentalisten van
zijn ensemble ClubMediéval. Het ensemble viel al van in den beginne in de smaak van
het publiek. In 2010 werd ClubMédiéval bij Radio Klara de jonge belofte van het jaar.
www.clubmedieval.be

Leestafel en Poëzie-leestafel
Leestafel en poëzie-leestafel zijn niet-commerciële, informatieve sites over boeken en
poëzie. Op de leestafelsite vind je inmiddels meer dan 4000 recensies over zowel
fictie- als non-fictie boeken, thrillers, kinder- en hobbyboeken. Ook vind je er
discussiefora over allerhande literaire onderwerpen.
Op de poëzie-leestafelsite vind je niet alleen veel poëzie, recensies en documentatie
maar ook een forum waarop gedichten becommentarieerd en/of verklaard worden.
www.leestafel.info
www.poezie-leestafel.info

MUZIEK en POEZIE ; POEZIE en MUZIEK

DE MUZIEK
Zoals een woord losgemaakt uit het zinsverband
door herhaling tenslotte zijn betekenis verliest
en loze klank wordt, ongestuurd geluid
zo ziet de muzikale wereld van John Cage eruit.
Iets maakt lawaai of niet, een klok staat stil of loopt
met tijd heeft dat niets te maken, wel met leven.
Een tafel in New York, een tafel in Parijs
aan de ene zit iemand te luisteren, aan de andere
iemand die schrijft: Pierre Boulez, die alles tot in de puntjes regelt;
Cage is half in slaap gesukkeld, de dobbelstenen in de hand
boven zijn Music of Changes. Nu wil het toeval
dat beide heren tot dezelfde slotsom kwamen
totale gebondenheid klinkt precies als volledige vrijblijvendheid.
Cage die een schelp vindt, hem aan zijn oor houdt
en hem glimlachend teruglegt in het zand
Boulez die hem tegen zijn oor houdt en Debussy hoort.
De een wil wat uitdrukken, de ander niet.
Niemand hoeft zijn oren aan hen te verkopen
zoals bloemengeur ons immers ook geen rekening stuurt.
J. BERNLEF

