
muziek / tentoonstelling

Nobody is perfect! (Luc Brewaeys Sixty)
Een minitentoonstelling over het leven en werk van Luc Brewaeys
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wo 6 nov > wo 4 dec 2019
Inkomhal / open van wo > zo 14 > 19 uur
en bij voorstellingen tot 22 uur

MATRIX
Muziek is per definitie een menselijke expressievorm 
die zich manifesteert in het 'nu'. Precies daar wil 
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] zich bevinden: 
MATRIX houdt de vinger aan de pols van het 
hedendaagse muzieklandschap. Net als de cultuur en 
het ecosysteem waarin we leven, is dat muzikale 
landschap steeds in beweging.
En wij bewegen mee.
Als passionele verzamelaars en wetenschappers 
brengen we in kaart wat er bestaat en reflecteren we 
over de betekenis van muziek als hedendaagse 
kunstvorm. Onze werking als bibliotheek en 
documentatiecentrum werd in 2018 bekroond door 
THE WORD als Best for classical music. Vanuit het 
bewustzijn dat de composities van vandaag morgen 
bedreigd erfgoed kunnen zijn, voeren we een proactief 
erfgoedbeleid. We onderzoeken de problematieken 
van bewaring en inventarisatie en werken projecten uit 
om onze collectie te ontsluiten voor een zo breed 
mogelijk publiek.
Als ontdekkingsreizigers en uitvinders exploreren we 
het fantastisch potentiëel van hedendaagse muziek 
binnen een muziekeducatieve context. 
Muziekleerkrachten, scholen, musici, ensembles, 
concert- en festivalorganisatoren en het brede publiek 
kunnen bij MATRIX terecht op hun zoektocht naar 
informatie en educatieve omkadering. MATRIX wil 
hiermee bijdragen aan een culturele gevoeligheid, die 
vooroordelen tegenover het ‘andere' en de 
terughoudendheid ten opzichte van het onbekende, 
helpt weg te nemen.

De Belgische componist Luc Brewaeys (1959-2015) koos 
de titel ‘Nobody is perfect!’ voor een reeks mini-
verjaardagscomposities die hij voor andere bevriende 
componisten schreef. Hij had de gewoonte om in deze 
korte stukjes te citeren uit de muziek van degene aan wie 
het werk opgedragen is. Dat is in deze tentoonstelling 
niet anders. Enkele gevatte quotes nemen je mee in de 
wereld van Luc Brewaeys, één vol klanken, muziek en 
humor. 

Luc Brewaeys was een briljant componist, wiens muziek 
je gehoord moét hebben. Zijn obsessie voor klank en 
klankkleur was zijn grootste inspiratiebron. Om tot een 
beoogde klank te komen, spaarde hij uitvoerder noch 
luisteraar. Hij experimenteerde met nieuwe 
speeltechnieken, opmerkelijke bezettingen en 
verrassende klankbronnen. De moeite om ook even in 
zijn denkwereld te duiken, dacht MATRIX. 

De minitentoonstelling ‘Nobody is perfect!’ werd mede 
mogelijk gemaakt in het kader van de Whisky Tour, een 
initiatief van het Antwerp Symphony Orchestra, deSingel, 
I SOLISTI, HERMESensemble, ChampdAction en het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen. De concertreeks 
wordt feestelijk geopend met het gratis concert Talisker.

met dank aan de Stad Antwerpen.



deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors

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

 the whisky tour  
hommage aan componist Luc Brewaeys
 zo 17  vr 22 nov

Luister naar Whisky! 
Van 17 tot 22 november 2019 heffen wij het glas op de internationaal gerespecteerde Vlaamse componist Luc 
Brewaeys. Hij overleed veel te vroeg in 2015. Brewaeys droomde lang van een reis naar Schotland om er de stokerijen 
te bezoeken van zijn favoriete single malt whisky’s waarnaar hij ook enkele van zijn werken genoemd had.
Hij heeft deze reis nooit gemaakt. Het Antwerp Symphony Orchestra, deSingel, I SOLISTI, HERMESensemble, 
ChampdAction en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen presenteren de Brewaeys whiskywerken nu in een 
gebalde concertweek. Een ode aan een van onze grootste componisten.

TALISKER
Solisten Antwerp Symphony Orchestra, 
HERMESensemble & I SOLISTI
Klarinet Choir & slagwerkensemble Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen,
klarinetklas Koninklijk Conservatorium Brussel

zo 17 nov 2019 
14 uur / Atrium Koningin Elisabethzaal

gratis, mits reservering

LAPHROAIG
Antwerp Symphony Orchestra
olv. Patrick Davin & Filip Rathé

Van Parys, Debussy, Brewaeys

zo 17 nov 2019 
15.15 uur / Koningin Elisabethzaal

€ 29, 23, 17, 14 (basis) / € 12 (-30 jaar)

ALONG THE SHORES OF LORN
Symfonieorkest Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen, studenten kamermuziek Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, Desguin Kwartet
olv. Karel Deseure

di 19 nov 2019
20 uur / Blauwe zaal, deSingel

€ 15 (basis) / € 10 (Vrienden Conservatorium Antwerpen 
& leden Peter Benoit Fonds)

WHISKY ON STAGE
ChampdAction, HERMESensemble & I SOLISTI
olv. Ed Spanjaard

Brewaeys

vr 22 nov 2019
20 uur / Blauwe zaal, deSingel

€ 25 (basis) / € 20 (-25/65+) / € 10 (-19 jaar)


