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Sweelincks Jubileumconcert in Concertgebouw

2012 is het jaar van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621), een van de grootste componisten die Nederland
ooit gekend heeft. Het Gesualdo Consort Amsterdam -
Sweelincks algemeen erkende ambassadeur - viert
diens 450ste geboortejaar het hele jaar door met
concerten en activiteiten die gewijd zijn aan
Sweelinck. Op maandag 15 oktober vindt om 20.15 uur
het feestelijke 'Sweelincks Jubileumconcert' plaats in
de Grote Zaal van Het Concertgebouw
Amsterdam. Onder leiding van Harry van der Kamp
brengt het Gesualdo Consort een ode aan Sweelinck en
een aantal van zijn Nederlandse collega's en

tijdgenoten, die ook met een cartouche in de Grote Zaal geëerd worden, maar die bij het
publiek veelal onbekend zijn, zoals Johannes Wanning, Cornelis Schuyt, Orlandus Lassus en
Jacob Obrecht. Klik hier voor een video-impressie

Lezersaanbieding BravaNL

Abonnees van de BravaNL nieuwsbrief kunnen met € 7,50 korting
naar Sweelincks Jubileumconcert! Normale prijs: € 35,-/€ 30,-
CJP/Student: € 17,50/€ 15,-. Reserveren: 0900-6718345 (€1,-
p/g) of Concertgebouw.nl o.v.v. GC1015NB (invullen in ‘mijn
winkelmandje’ bij ‘ik heb een coupon’).

Gent Festival van Vlaanderen

Het Gent Festival van Vlaanderen, dat plaatsvindt van 15
t/m 29 september, maakt het grote verschil door zijn
topkwaliteit, diversiteit en creativiteit. Dit jaar staan
maar liefst 180 concerten op het programma, waar ruim
1500 internationale artiesten aan meewerken. Op vrijdag
21 en zaterdag 22 september kunt u in Capitole Gent
bijvoorbeeld genieten van ‘Terra Tango’, een
sensationele show over traditionele tango in de meest
hedendaagse vorm. Het verhaal speelt zich af op de
grond, in de muziek én in de lucht! En op zaterdag 22
september bezingt Graindelavoix in de Sint-
Baafskathedraal in hun nieuwste project de route van

een 13e-eeuwse kathedraalbouwer. Klik hier voor meer informatie

Komend weekend kwartfinales van het IVC

http://www.concertgebouw.nl/concerten-en-tickets/450-jaar-sweelinck-door-gesualdo-consort-amsterdam?path=event%3D30290%2Fvan%3D15-10-2012
http://www.youtube.com/watch?v=M1Qbg3c5p_s
http://www.concertgebouw.nl/concerten-en-tickets/450-jaar-sweelinck-door-gesualdo-consort-amsterdam?path=event%3D30290%2Fvan%3D15-10-2012
http://www.gentfestival.be/
http://www.gentfestival.be/


Komende vrijdag 21 september gaat de 49ste editie van
start van het Internationaal Vocalisten Concours ’s-
Hertogenbosch (IVC). Het concours duurt tot en met
zondag 30 september en vindt plaats in Theater aan de
Parade. Aanstormend talent uit ruim vijftig landen
presenteert zich tijdens het IVC met opera, lied en
oratorium aan het publiek en een internationale jury.
Het IVC begint met de kwartfinales op 21, 22 en 23
september. De halve finales volgen op 25 september, de
pianofinale en orkestfinale vinden plaats op 29 en 30
september. Bestel daarom snel uw kaarten! U kunt
ook workshops en masterclasses bijwonen van o.a.
sopraan Nelly Miricioiu, bariton Meinard Kraak en tenor/dirigent Peter Schreier. Verder is er de
familievoorstelling 'Het Lied van Giacomo' voor kinderen vanaf 7 jaar, met o.a. sopraan Francis
van Broekhuizen en verteller Edwin Rutten. 
Klik hier voor meer informatie over het IVC en om kaarten te bestellen

Limburgs Symfonie Orkest – ‘Vive la France!’

Het Limburgs Symfonie Orkest speelt op vrijdag 28
september (Theater Heerlen) en zaterdag 29 september
(Theater aan het Vrijthof) het programma 'Viva la
France'. Muziek van Franse bodem is in het bijna 130-
jarig bestaan van het Limburgs Symfonie Orkest
verworden tot hun specialiteit. De door de LSO-musici op
handen gedragen Italiaan Rizzi Brignoli gaat voor in dit
volledig Franse programma, met werken van Rousel,
Saint-Saëns, Ravel en Debussy. Soliste is de jonge
violiste Lisa Jacobs, wiens spel door het AD al werd
omschreven als ‘onaards mooi’. Klik hier voor meer
informatie en om kaarten te bestellen

'Carré in Muziek' met Koperblazers KCO

Bij het Koninklijk Theater Carré hoort circus. En bij
circus hoort speciale muziek, vrolijke klanken waarop
de artiesten hun kunsten laten zien. Bijna tien jaar
geleden werd een aparte kopergroep van het Koninklijk
Concertgebouworkest opgericht die concerten geeft
over de gehele wereld. De koperblazers spelen op
zondag 30 september om 15.00 uur eenmalig, alleen in
Carré, de muziek van Carré. Niet alleen circusmuziek,
ook cabaret- en variéténummers en wereldpremières
van stukken van Henny Vrienten en Detlev Glanert. Op
deze feestelijke Carré-middag wordt ook werk geblazen
van Stravinsky (fanfare voor twee trompetten) en
Sjostakovitch (suite van film- en dansmuziek) en een arrangement van de suite uit Maria de
Buenos Aires van tangocomponist Piazzolla. 
Klik hier voor meer informatie en om kaarten te bestellen

‘Amelia’ bij BravaNL

De meervoudig bekroonde dansfilm Amelia (2002)
is donderdag 20 september om 20.30 uur te zien
bij BravaNL. De film onderzoekt het gebruik van
de ‘En-pointe’ techniek, het dansen op spitzen,
complex samenspel en extreme snelheid met als
doel een krachtige uitvoering te krijgen, vol van
onverwachte momenten van tedere emotie en
rust. Choreograaf Edouard Lock maakt gebruik van
een ingewikkelde choreografie, zowel voor de
dansers als de camera, waardoor hij verbluffende
en steeds wisselende standpunten bereikt. De
dans, briljant en meedogenloos, wordt

gecombineerd met de delicate en sensuele belichting van Andre Turpin. Het minimalistisch
decor, een grote houten doos vol met ronde vormen, lijkt geen uitgang te hebben. Samen met
de muziek van David Lang, voor viool, cello, piano en stem zorgt dit voor een verontrustend
prachtige en ontroerende ervaring. Lees meer...

http://www.internationalvocalcompetition.com/
http://www.internationalvocalcompetition.com/nl/2012-competition/tickets/
http://www.parkstadlimburgtheaters.nl/voorstellingen/bestel/738/vive-la-france-limburgs-symfonie-orkest
http://www.theateraanhetvrijthof.nl/nl/algemeen/voorstelling-automatisch.aspx?event=8306
http://www.lso.nl/concert.asp?nId=429
http://www.carre.nl/nl/voorstellingen/detail/751/carre-in-muziek
http://www.bravanl.nl/amelia.html


‘Nebbia’: circus bij BravaNL!

Donderdag 27 september kunt u bij BravaNL om 20.30
uur kijken naar een prachtige filmbewerking van het
spektakelstuk ‘Nebbia’. De Oostenrijkse regisseur
Hannes Rossacher weet alle magie en sfeer te vatten van
de meest betoverende productie die nouveau cirque-
meester Daniele Finzi Pasca tot nu toe heeft afgeleverd.
In zijn samenwerking met niet één, maar twee van ’s
werelds beste moderne circusgezelschappen (het
Canadese Cirque Éloize en het Zwitserse Teatro Sunil)
schept Finzi Pasca een droombeeld dat zowel recht doet
aan de zintuigen, als tot de verbeelding spreekt. Lees
meer...

Nieuwe zender DJAZZ.tv nu ook bij UPC

De nieuwe televisiezender DJAZZ.tv is toegevoegd aan
het digitale Royaal-pakket van UPC, op kanaal 614.
DJAZZ.tv, dat op 22 juni j.l. van start ging tijdens de
Jazzdag in Rotterdam, was al te zien bij Glashart Media
en CAI Harderwijk. Hiermee heeft de zender binnen drie
maanden na de start al vaste voet aan de grond
gekregen. Managing director Noëlla Jansen van DJAZZ.tv

is blij dat de internationale zender in eigen land als eerste is opgepikt. ‘Als Nederlandse
onderneming heeft ons thuisfront natuurlijk een streepje voor, dus dat maakt de keuze van
UPC voor DJAZZ.tv extra bijzonder.’ DJAZZ.tv is de eerste 24-uurs tv-zender ter wereld die zich
volledig richt op jazz en jazzgerelateerde muziek, dit alles onder het motto ‘living the world of
jazz'. Lees meer...

BravaNL op Facebook, YouTube en Twitter

BravaNL is haar programmering steeds verder aan het uitbreiden en
organiseert regelmatig speciale acties. Wilt u optimaal op de hoogte blijven
van wat er gebeurt bij BravaNL? Volg ons dan via Facebook, via YouTube of
via Twitter! Word deel van de BravaNL online community en blijf
geïnformeerd over de laatste acties, concertagenda’s en bijzondere opera’s,
balletten en concerten!
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