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December 20139 december | Lecture recital Lukas Huisman
17 december | <M&M> Wit
15 januari | <M&M> Nieuwjaar 2014
28 januari | Elektro-akoestisch koncert
  ter nagedachtenis aan Bernard Parmegiani
5 februari | Phill Niblock
20 feburari | <M&M> Shakers
18 maart | <M&M> Noces



Maandag 9 december | 20u

Xenakis & Stockhausen
Lukas Huisman, pianorecital met duiding

Dinsdag 17 december | 20u

<M&M> Wit
<M&M> robot orkest

 Toegegeven: een echte, met sneeuw overdekte 
decembermaand is inmiddels ook al weer lang 
geleden. Desalniettemin is wit de voornaamste 
akromatische ‘kleur’ van deze nieuwe <M&M>-
voorstelling.

 Waar we in november nog volop wentelden in 
Darkness, zoeken we op het einde van 2013 dus 
even de andere kant van het spektrum op. Zoals 
steeds zijn de gebruikelijke elementen aanwezig: 
een nieuwe lichting kreaties van de medewerkers, 
zelfontwikkelde interfaces, een flink stuk interak-
tieve dans en een formatie van ruim 50 muziekro-
bots om dat alles te begeleiden.

 Met werk van de Logos crew, een wolk witte ruis 
en zelfs een streepje Satie.

 Als een muziekstuk technisch té kompleks is om 
nog door mensen te worden gespeeld, zijn er twee 
uitwegen. Of je laat de vertolking aan een mu-
ziekrobot over, óf je dwingt de uitvoerder tot het 
nemen van keuzes: welke noten worden gespeeld 
en welke niet?

 Zijn bepaalde passages überhaupt nog wel uit-
voerbaar en heeft het eigenlijk zin om een muzikus 
voor keuzes te stellen?

 Op dit lecture recital geeft Lukas Huisman een 
onderbouwde analyse en uitvoering van Xenakis’ 
Evryali en Stockhausen’s Klavierstück XVI, twee pia-
nostukken die door hun komplekse muzikale infor-
matie de pianist in kwestie met onvermijdelijke di-
lemma’s konfronteren.

Emilie De Vlam,
Moniek Darge, 
Sebastian Bradt,
Kristof Lauwers. 
Artistieke leiding: 
Godfried-Willem Raes

Iannis Xenakis.

Karlheinz Stockhausen.


