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Serge Verstockt, 
ChampdAction, 
Collegium Vocale Gent & 
Muziektheater Transparant
Canticum Canticorum

za 21 apr 2018 / Sint-Michielskerk
22 uur / einde + 23.30 uur / geen pauze



2017-2018
scenische concerten & creaties

Claron McFadden & Claire Chevallier
Façade: De Wereld van Mata Hari
vr 8 sep 2017

Rosa Ensemble
Akasha
vr 15 sep 2017

Ragazze Quartet & Cryptic
Shorelines
wo 8 nov 2017

Post uit Hessdalen & Zwerm
Echo
wo 14, do 15 mrt 2018

Serge Verstockt, Collegium Vocale & ChampdAction
Canticum Canticorum
za 21 apr 2018

Sam Asaert & HERMESensemble olv. Koen Kessels
Emruz I Vandaag
wo 25 apr 2018



 Gelieve uw GSM uit te schakelen

De inleidingen kan u achteraf beluisteren via 
www.desingel.be
Selecteer hiervoor voorstelling / concert / 
tentoonstelling van uw keuze.

Grand café deSingel drankjes / hapjes / snacks 
uitgebreid tafelen / open alle dagen: 9-24 uur 
informatie en reserveren: +32 (0)3 237 71 00 of  
www.grandcafedesingel.be

Cd-verkoop Bij onze concerten worden occasioneel 
cd’s te koop aangeboden door
La Boite à Musique / Coudenberg 74 / Brussel / +32 
(0)2 513 09 65 / www.classicalmusic.be

Concertvleugels Met bijzondere dank aan Ortwin 
Moreau voor het stemmen en het onderhoud van de 
concertvleugels van deSingel
Moreau Pianoservice / Kapucinessenstraat 32 / 2000 
Antwerpen / +32 (0)486 83 63 98
www.moreau-pianoservice.be

 teksten programmaboekje  Tobias Kokkelmans  coördinatie programmaboekje  deSingel
D/2018/5.497/48

Serge Verstockt, ChampdAction, Collegium Vocale Gent
& Muziektheater Transparant
Canticum Canticorum

Serge Verstockt artistieke leiding, concept, muziek en visuals (ChampdAction)
Tobias Kokkelmans dramaturgie (Muziektheater Transparant)
Marnix De Cat muzikale voorbereiding (Collegium Vocale Gent)

ChampdAction
Alexandra Oppo actrice
Berlinde Deman tuba, serpent
Tsubasa Hori taiko drum, cymbalen, koto
Ann Eysermans contrabas, harp, gamba, synth, muzikale assistentie
Iris Eysermans orgel, synth, orgelpedaal, organetto
Ko Kowalsky e-drums, e-bass, synth
Maarten Buyl mix video, keyboards
Wannes Gonnissen geluidsingenieur, mix geluid
Jean Pierre Deschepper technisch adviseur
Istvan Leel-Össy technisch medewerker, lichttechniek
Liew Niyomkarn technisch medewerkster
Wenceslao Jimenez Romero, Mathias Geerkens stagehands 
Pauline Jocqué productieleiding 
Leen Bastiaens assistente management en communicatie
Ann Andries algemeen projectmanagement

Collegium Vocale Gent
Amelia Berridge, Chiyuki Okamura, Magdalena Podkościelna cantus
Marnix De Cat, Bart Uvyn contratenor
Olivier Coiffet, Sephan Gähler, Peter Di Toro, Johannes Gaubitz tenor
Nikolous Fluck, Philip Kaven, Felix Rumpf bassus
Jens Van Durme artistieke coördinatie

Muziektheater Transparant
Dorien Wynants productieleiding

productie ChampdAction, Collegium Vocale Gent, Muziektheater Transparant
coproductie De Bijloke in het kader van Opera21, deSingel, Operadagen 
Rotterdam 2018
visuals met dank aan Marc Vanrunxt voor de beelden van Deutsche Angst 
(coproductie Kunst/Werk & ChampdAction UIT 2007 dans Etienne Guilloteau 
percussie Fedor Teunisse)
visuals met dank aan Middelheimmuseum, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen
met dank aan Decap Herentals
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Het Hooglied

Canticum Canticorum, Sjir haSjiriem, Lied der Liederen, 
Song of Solomon. Het Hooglied is een van de meest 
raadselachtige boeken uit het Oude Testament. Met zijn 
rijke beeldspraak, opwindende erotiek en mystieke, bezwe-
rende structuur vormt het al meer dan tweeduizend jaar 
een subliem toonbeeld van Hebreeuwse liefdespoëzie.

Dit lied vertelt geen verhaal van A tot Z. Eerder is het een 
opeenvolging van allerlei situaties. Ze omschrijven een rijk 
gevoelsspectrum: van de extatische hoogtepunten tot de 
desolate dieptepunten. Vreugde, verdriet, extase, hoop, 
wanhoop, zekerheid, twijfel, schuld, boete, veiligheid, angst, 
vernedering, geborgenheid, verlatenheid, illusie, desillusie, 
woede ... Alle registers van de liefde worden in dit ene, 
sublieme gedicht gevangen.

Vaak vat men het Hooglied als volgt samen: een jonge 
vrouw en een man bezingen hun liefde voor elkaar. 
Opmerkelijk genoeg is met name de vrouw aan het woord. 
We kijken mee door háár ogen, we staan aan háár kant. 
Zo komen we te weten dat ze niet tot de elite behoort. 
Ze moet hard werken op het land. Ze hoopt dat er niet op 
haar neergekeken wordt, omdat haar huid donkergetint is. 
Ze gaat in tegen het destijds heersende schoonheids- 
ideaal: “zwart ben ik, én bevallig.”

Ze is ook extreem dapper: midden in de nacht jaagt ze door 
de straten van de stad, op zoek naar haar verdwenen 
geliefde. Een vrouw zonder begeleiding in het donker: dat 
druist in tegen het geldende fatsoen. De wachters van de 
muren zetten het haar betaald en slaan haar hardhandig 
neer. Toch kan niets haar tegenhouden: haar brandende 
liefde is sterker dan welk verbod ook.

Een protestsong

Wat heeft dit erotische lied eigenlijk te zoeken in de Bijbel? 
Hoe vindt dit perspectief van een heldhaftige vrouw zijn 
plek in een tijdperk, gedomineerd door autoritaire, conser-
vatieve en gewelddadige mannen?

De Nederlandse theologe Mimi Deckers-Dijs hield zich 
decennia bezig met die prangende vraag. We moeten ons

goed bedenken, zo stelt zij, dat de Bijbel niet één boek is 
maar juist een verzameling boeken, samengesteld in een 
tijd dat er een heftige discussiecultuur floreerde. Het 
Joodse volk was teruggekeerd uit een traumatische 
ballingschap in Babylon. Vele mannen hadden uitheemse 
geliefden meegenomen naar het moederland. De 
Israëlische volkeren waren herenigd, maar het zou nooit 
meer bij het oude blijven.

Ultraorthodoxe groeperingen eisten een purificatie, een 
uitdrijving van alle buitenlandse elementen die het uitver-
koren volk bezoedelden. Weg met deze vreemde vrouwen, 
die onze taal niet spreken, die onze religie niet aanhangen, 
die onze cultuur niet delen! Het Oude Testament staat bol 
van zulke misogyne uitspraken. En plots was daar het 
Hooglied als polemische tegenhanger, als discussietekst, 
als bron van verzet, als protestsong. Hier is de buitenstaan-
der aan het woord, een jonge vrouw van kleur die zo 
bevangen is van een waarlijk goddelijke hartstocht dat 
geen grens en geen muur haar kan tegenhouden.

Een serie installaties

Componist Serge Verstockt brengt zijn eigen hedendaagse 
muziekensemble ChampdAction en Collegium Vocale 
Gent samen tot een live-installatie waarin de toeschouwer 
zich kan laten meevoeren door de gangpaden van een 
majestueuze kerk, omgeven door immersieve videoprojec-
ties, hedendaagse klanken en sublieme oude polyfonie.

Actrice Alexandra Oppo brengt passages uit het Hooglied 
tot uitdrukking in een nieuw klankgedicht. De projecties 
volgen de oorspronkelijke dynamiek van het Bijbelboek: 
extase (zoals Rik Wouters’ iconische beeld ‘Het zotte 
geweld’) wordt afgewisseld met een sombere voorstelling 
van verwoeste steden en opgetrokken muren.

Tobias Kokkelmans
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Selectie teksten uit het Hooglied
You are beautiful my love, 

your eyes are doves.

Jij, je bent mooi mijn liefste,
je ogen zijn duiven. 

***

I adjure you, women of Jerusalem, 
by the gazelles and by the does of the field: 

do not awaken love
until it desires to be.

Ik bezweer jullie, vrouwen van Jeruzalem,
bij de gazellen, bij de hinden op het veld:

wek de liefde niet
voordat zij het wil.

***

I will search for my beloved; 
I will arise and go about the city, 
through the streets and squares, 

I will search for my beloved.

Ik zal mijn allerliefste zoeken.
Ik zal opstaan, rondgaan in de stad,

rondgaan in de straten, op de pleinen,
zoeken naar mijn allerliefste.

***

Your lips, o my spouse, drip as the honeycomb.
Honey and milk are under your tongue.

And the fragrance of your garments 
is like the fragrance of Lebanon.

Mijn bruid, je lippen druipen van honing.
Melk en honing proef ik onder je tong.

En de geur van je kleding
is als de geur van de Libanon.

***
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I sleep, but my heart is awake. 
It is the voice of my beloved who knocks, saying, 

‘Open to me, my sister, my love, 
my dove, my undefiled, 

for my head is filled with dew
and my locks with the drops of the night.’

Ik slaap, maar mijn hart is wakker.
Hoor! Mijn lief klopt aan!

‘Doe open, zusje, mijn vriendin,
mijn duif, mijn volmaakte,

want mijn hoofd is vol dauw
mijn lokken vochtig van de nacht.’

***

Come, my beloved, let’s go to the fields,
and spend the night in the villages.

Let us go early to the vineyards
to see if the vines have budded,
if their blossoms have opened.

 
Kom mijn liefste, laten we gaan naar het veld

en overnachten in een van de dorpen.
Laten we vroeg opstaan en de wijngaarden in

om te kijken of de wijnstok uitschiet,
of de bloesem open is.

 
***
 

Under the apple tree
I awakened you.

There your mother was in labor with you;
there she who bore you was in labor.

 
Onder de appelboom

heb ik jou gewekt.
Daar had jouw moeder weeën van jou;
daar had zij weeën toen ze jou baarde.

 
***

Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm.

For love is strong as death,
passion as cruel as the grave.
Its flashes are flashes of fire,

the very flame of Jah!
 

Zet mij als een zegel op jouw hart,
als een zegel op jouw arm.

Want sterk als de dood is liefde,
meedogenloos als het dodenrijk de hartstocht.

Haar vlammen, vuurvlammen,
brandhaarden van Jah!

 
***
 

I am a wall
and my breasts are like towers.

In their eyes I have become
as the city that found peace.

But I am mine,
this vineyard is mine to give.

 
Ik ben een muur

en mijn borsten zijn torens.
Zo ben ik in hun ogen als een stad

die vrede moet bieden.
Maar ik ben van mij,

deze wijngaard is aan mij om te geven.

Bovenstaande fragmenten zijn vrij naar
Hooglied 1:15, 2:7, 3:1-2, 4:11, 5:2, 7:12-13, 8:5, 8:6 en 8:10-12.

Engelse hertaling: Alexandra Oppo.
Nederlandse vertalingen: vrij naar Mimi Deckers-Dijs (1989) en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
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ChampdAction is een eigenzinnig en vernieuwend ontwikkelings- en produc-
tieplatform/ensemble voor multidisciplinaire muziekprojecten, gevestigd in de 
voormalige studio van Radio 2 en in residentie in deSingel. Het platform biedt 
een professioneel open podium, waar eigen creaties een dialoog aangaan met 
samenwerkingsprojecten, van individuele musici tot ensembles, en waar 
muziek interageert met andere kunsten. Het speelt een pioniersrol in culturele 
en artistieke emancipatie en participatie van diverse doelgroepen, gaande van 
jongeren, studenten in kunstopleiding tot het brede publiek. ChampdAction 
engageert zich proactief in het kunstenlandschap en streeft naar intensieve 
interactie met gevestigde artiesten en aanmoediging van jong talent . Als 
experimenteel klanklaboratorium, en als kritisch artistiek kruispunt plaatst de 
organisatie de kunstenaar centraal in de samenleving.
champdaction.be

Collegium Vocale Gent is een vocaal ensemble met wereldklasse. Opgericht 
in 1970 door Philippe Herreweghe raakte het bekend door uitvoeringen van J.S. 
Bachs cantates en passies. Tegenwoordig is het actief in een breed repertoire 
van renaissance tot hedendaagse muziek en muziektheaterprojecten.  Het 
werkt daarvoor samen het kruin van de oude-muziekensembles en symfonische 
orkesten uit binnen- en buitenland. Een unieke sound, ontleend aan een 
tekstgerichte en retorische aanpak in combinatie met transparant klankidioom 
brengt het ensemble op alle belangrijke podia in de wereld.
collegiumvocale.com

Muziektheater Transparant (Matterhorn, Borgerhout) gaat als productiehuis 
vanuit de artistieke en maatschappelijke actualiteit een intensieve dialoog aan 
met kunstenaars uit verschillende disciplines. Er gaat bijzondere aandacht uit 
naar de ondersteuning van hedendaagse muzikanten en de ontwikkeling van 
hun werk. Zo worden er langere trajecten afgelegd met oa. huisartiesten Wim 
Henderickx, Annelies Van Parys, Luigi De Angelis en Claron McFadden. Met 
Translab brengt Muziektheater Transparant tevens een nieuwe generatie 
podiumkunstenaars in verbinding met inspirerende artiesten die hen als coach 
begeleiden.
transparant.be



Binnenkort in deSingel
Sam Asaert & HERMESensemble 
olv. Koen Kessels
Emruz | Vandaag
creaties van Aftab Darvishi, Mahdis Golzar Kashani, Alireza Farhang, 
Idin Samimi Mofakham, Jean-Luc Fafchamps poëzie van Hafez, Omar 
Khayyám

wo 25 apr 2018 / Blauwe zaal / 20 uur
€ 25 (basis) / € 20 (-25/65+) / € 8 (-19 jaar)
gratis inleiding Liselotte Sels / 19.15 uur / Blauwe foyer



deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors
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