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VOKAL TRAKT
Frederic Lyenn Jacques & ChampdAction

         Gelieve het geluidssignaal van uw GSM uit te schakelen.
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Frederic Lyenn Jacques stem, contrabas, basgitaar, 
bouzouki, gitaar, voices
Karen Willems drums en percussie, voices
Ann Eysermans contrabas, harp, synths, voices
Serge Verstockt elektronica, elektrische gitaar, keyboards, 
voices

Istvan Leel-Össy video, licht
Wannes Gonnissen, Elric Reinartz geluid
Ann Eysermans beeld, video

productie ChampdAction coproductie deSingel
za 25 jan 2020 / 20 uur / Blauwe zaal
er is geen pauze / einde ± 21.30 uur

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



Frederic Lyenns nummers zijn ingebed in een integrerend 
universum van magische en melancholische klanken. De 
reikwijdte van zijn stem is erg breed en rangeert van 
verwoede fluisteringen naar extatische en intense kreten. 
Alles draait rond spontaniteit, vrijheid en openheid. Het 
vertrekpunt voor dit nieuwe project houdt thema’s in die 
hem na aan het hart liggen: de verhouding van 
kwetsbaarheid versus sterkte, de haast onbegrensde 
mogelijkheden van de stem en het creëren van ‘extended 
voices’: de uitgebreidheid van de stem door middel van 
technologie en elektronica. 
De ontmoeting van twee - op het eerste zicht - 
verschillende werelden staat centraal binnen dit project; 
de rock noir en de experimentele muziekwereld die 
zich eerder focust op technologie en elektronica. 
Klankresiduen van de stem – of wat ‘achterblijft’ 
als de klank verdwenen is - krijgen een autonome 
functie; ze worden uitvergroot en verkrijgen een eigen 

‘uitgebreidheid’, cirkelen geheel op zichzelf in surround en 
vormen een inspiratiebron voor het creëren van nieuwe 
muzikale materialen.
De intieme en vaak circulaire songs van Frederic Lyenn 
Jacques worden verweven met klankwerelden waarin 
dodecafonische punk, caleidoscopische tooncellen, 
statische drones en wervelende live electronics uit alle 
hoeken van de ruimte schallen. Voor dit project werd 
software ontwikkeld die de handbewegingen van de 
zanger vertaalt naar diverse muzikale parameters om het 
klankpalet van de stem uit te breiden en de zeggingskracht 
te vergroten. Hierdoor ontstaat een lichamelijke 
verbondenheid tussen de stem, de hand en de 
elektronische extensies. Daarenboven vervoegen een 
computergestuurd drumstel en accordeon ontwikkeld 
door Decap het polychrome geheel. De interacties met de 
muzikanten genereren een waarachtig contrapunt dat een 
heerlijk contrast vormt met Frederic Lyenns songs.

ChampdAction
ChampdAction is een professioneel en interdisciplinair 
ontwikkelings- en productieplatform voor artiesten dat 
resideert en werkt in de ChampdAction.Studio (de 
voormalige studio van Radio 2) in deSingel in Antwerpen. 
De organisatie kan bogen op een bijzonder rijke traditie 
vanuit een jarenlange internationale werking als 
ensemble nieuwe muziek (sedert 1988) met een focus op 
creaties en op het gebruik van nieuwe technologie.
De focus van de huidige werking van ChampdAction ligt 
op het creatie- en ontwikkelingsproces van een steeds 
groeiende groep kunstenaars die, komende vanuit 
(experimentele) muziek in interactie gaan met andere 
disciplines - videokunst, beeldende kunst, dans ea. - een 
ontwikkelingstraject en/of een creatieproject wensen uit 
te werken. ChampdAction heeft jarenlange ervaring op 
het vlak van artistieke, zakelijke, technische en 
productionele ondersteuning en heeft ruimtes ter 
beschikking om nieuwe kunstprojecten in een 
professionele context te ontwikkelen. Vanuit het jaarlijkse 
project voor jonge makers ChampdAction.LAbO, in het 
kader van de internationale Summer School van 
deSingel, wordt telkens nieuw talent gedetecteerd en al 
dan niet opgevolgd in vervolgtrajecten in samenwerking 
met internationale artiesten (coaches) en andere 
kunstorganisaties. ChampdAction beweegt zich steeds 
proactief en inclusief in het kunstenlandschap, moedigt 
jong talent aan en streeft naar intensieve interacties met 
nieuwe en ‘gevestigde kunstenaars’.

Lyenn
Frederic ‘Lyenn’ Jacques wordt nog steeds in één adem 
genoemd met het jazzrock trio Dans Dans en Mark 
Lanegan Band, twee bands waarin hij als bassist de 
ritmesectie vervoegt. Zijn persoonlijk visitekaartje telt 
ondertussen ook al enkele noemenswaardige 
vermeldingen. In 2009 maakte hij zijn debuut met het 
veelgeprezen ‘The Jollity Of My Boon Companion’ en liet 
hij ons kennismaken met de mysterieuze en eigenzinnige 
wereld van Lyenn. Later volgden nog de al even hoog 
aangeprezen ‘Vowels Fade First’ en ‘Slow Healer’, met 
als vaste waarde multi-instrumentalist Shahzad Ismaily. 
Na een pauze van vier jaar laat hij ‘Adrift’ op ons los, 
alweer een prachtplaat die integraal live in IJsland werd 
opgenomen.
‘Adrift’ zal na het concert verkocht worden.


