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Wat kan ik doen om verspreiding van  
het coronavirus te voorkomen?

Was je handen  
regelmatig en grondig  

met water en zeep.

Draag een  
mondmasker.

Gebruik  
papieren  

zakdoekjes.

Houd  
1,5 meter  
afstand.

Hoest of nies in  
de binnenkant van  

je elleboog.

welkom

Blijf thuis bij koorts  
of verkoudheids-

klachten.

Hartelijk welkom in deSingel!
We zijn blij u te kunnen verwelkomen.

Graag even uw aandacht voor enkele nieuwe richtlijnen.
Gelieve uw mondmasker aan te houden tijdens het concert en in de gangen.
En na het concert te blijven zitten tot één van onze hosts u naar buiten begeleidt.
We vragen u ook om uw telefoon helemaal uit te schakelen.

We wensen u een mooie avond en graag tot ziens.
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Het Collectief 
Henk Guittart muzikale leiding
Katrien Baerts sopraan

Claude Debussy (1862-1918)
(arr. Benno Sachs / Henk Guittart)
Prélude à l’après-midi d’un faune 11’

Alban Berg (1885-1935) (arr. Diderik Wagenaar)
Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten
von Peter Altenberg, opus 4 10’

1. Schneesturm
2. Gewitterregen 
3. Über die Grenzen des All
4. Nichts ist gekommen 
5. Hier ist Friede 

Arnold Schönberg (1874-1951)
(arr. Hanns Eisler / Erwin & Leonard Stein / Henk Guittart)
Sechs Orchesterlieder, opus 8   25’

1. Natur (Heinrich Hart) 
2. Das Wappenschild (uit ‘Des Knaben Wunderhorn’)
3. Sehnsucht (uit ‘Des Knaben Wunderhorn’) 
4. Nie ward ich, Herrin, müd... (Petrarca) 
5. Voll jener Süße… (Petrarca) 
6. Wenn Vöglein klagen… (Petrarca)
5. Hier ist Friede 

Richard Wagner (1813-1883)
(arr. Reinbert de Leeuw / Henk Guittart)
‘Vorspiel und Liebestod’ uit ‘Tristan und Isolde’  30’
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De kracht van
de underdog
Het ‘Verein für musikalische 
Privataufführungen’

Zoals elke componist smachtte Arnold Schönberg (1874-1951) 
naar waardering van het publiek. Tijdens de eerste veertig jaar 
van zijn leven beoogde hij een even ruim publiek aan te spreken 
als zijn voorgangers, de grote Duitse componisten uit de klas-
sieke en romantische periode die hij vereerde. Schönbergs 
muziek was echter ‘nieuw’. Zij was nog niet zo bekend en vergde 
dus een grotere inspanning van uitvoerders en publiek. 
Bovendien verwijderde zijn muziektaal zich steeds verder weg 
van het klankbeeld waarmee de doorsnee muziekliefhebber 
vertrouwd was. Zijn muziek was polyfoner, meer gelaagd in tijd en 
ruimte, en vanaf 1909 ook atonaal. Het grote publiek had toen te 
weinig houvast om van Schönbergs muziek te houden: ze stond 
eenvoudigweg te ver af van wat men kende en beminde. Er 
groeide dus een kloof tussen een klein publiek dat openstond 
voor vernieuwing, en het grote publiek dat het ‘andere’ als een 
ongepaste indringing of zelfs bedreiging voor de eerbiedwaar-
dige muziekcultuur zag. Zeker in Wenen viel er toen heel wat te 
‘verdedigen’.

Zolang Schönberg probeerde dit grote publiek te bereiken via 
bestaande muziekinstellingen als operahuizen, symfonische 
orkesten en grote concertorganisatoren liep hij dan ook de ene 
bittere ontgoocheling na de andere op. Concertgangers verstoor-
den de uitvoering, lieten na maar ook tijdens de uitvoering 
luidkeels hun afkeuring blijken, rammelden met hun huissleutels 
dat horen en zien erbij verging, en gingen zelfs op de vuist met 
luisteraars die om stilte en aandacht voor de muziek vroegen. Ook 
de pers liet zich niet onbetuigd, met de ene vernietigende kritiek 
na de andere. Een sprekend voorbeeld: na de creatie van 
Schönbergs Tweede Strijkkwartet opus 10 (1908) verscheen de 
recensie in Das Neue Wiener Tageblatt niet in de rubriek ‘kunst 
en cultuur’ maar onder de hoofding ‘ongevallen en misdaden’! 
Dat komt natuurlijk hard aan bij een componist die er rotsvast van 
overtuigd is in de traditie van de grote meesters te werken. Na de 
zoveelste klap gooide hij het over een andere boeg. Het grote 
publiek bleef onbereikbaar en lustte zijn muziek rauw, dus ging 

‘Blaues Selbstporträt.’ 
Schilderij van Schönberg, 

1910
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Schönberg op zoek naar een beperktere luisterkring die zijn werk 
wel een kans wilde geven. Zijn uitspraak “Als het kunst is, is het 
niet voor de massa, en als het voor de massa is, is het geen kunst” 
valt niet goed te praten, maar is wel begrijpelijk voor een compo-
nist die door het grote publiek werd uitgespuwd en door de pers 
als een misdadiger werd voorgesteld. Schönbergs verwerpelijke 
elitaire uitspraken en gedrag zijn een façade waarmee hij zijn 
traumatische ervaringen maskeerde.

Het getuigt van Schönbergs veerkracht dat hij zich niet in de 
slachtofferrol bleef wentelen, maar dat hij op zoek ging naar een 
alternatief. Samen met zijn leerlingen en medestanders (die 
dezelfde negatieve ervaringen hadden opgedaan) richtte hij in 
november 1918 het ‘Verein für musikalische Privataufführungen’ 
op in Wenen. In de stichtingsbrochure lezen we het doel: kunste-
naars en kunstliefhebbers echte en precieze kennis verschaffen 
over moderne muziek. Zoals de naam van deze vereniging 
verraadt, kregen enkel leden toegang tot de concerten. Het ruime 
publiek dat moderne muziek verafschuwde maar ongewenst toch 
voorgeschoteld kreeg, is hier vervangen door een kleinere, maar 
toegewijde groep luisteraars die zich wil aansluiten bij een 
vereniging met dit specifieke doel. Tot de maatregelen die een 
serene presentatie van eigentijdse muziek moesten waarborgen 
behoorden het verbod om goed- of afkeuring te laten blijken na 
een uitvoering (lees: applaus of boegeroep), of het weren van 
pers op de concerten. Programma’s werden niet op voorhand 
bekendgemaakt, zodat luisteraars de muziekwerken met open 
geest konden leren kennen. Voor een beter begrip werden 
composities twee keer uitgevoerd tijdens eenzelfde concert. 
Vooraf werd zeer intensief gerepeteerd door musici die deze 
moderne muziek niet speelden omdat het moest, maar omdat ze 
ervan hielden. Kortom, alles werd in het werk gesteld om deze 
muziek in optimale omstandigheden ten gehore te brengen.

In december 1921 hield de vereniging op te bestaan. Door de 
torenhoge inflatie in Oostenrijk was haar financiële situatie in 
elkaar gestuikt. Tijdens de drie jaar van haar bestaan had de 
vereniging 117 concerten georganiseerd, waarop werk van 154 
hedendaagse componisten was uitgevoerd. Dat zijn indrukwek-
kende cijfers: het bilan van Schönbergs vereniging is dan ook 

‘kort maar krachtig’. De korte levensduur is echter misleidend, 
omdat de heilzame impact van het ‘Verein’ op de muziekcultuur 
tot op vandaag zichtbaar is. Schönberg had in 1906 met zijn ‘Erste 
Kammersymphonie opus 9’ reeds een alternatief voor de 
bestaande muziekpraktijk ontworpen: een symfonie voor 15 

musici in plaats van voor groot orkest. Het ‘Verein’ heeft die 
alternatieve muziekpraktijk pas echt geconsolideerd. Sindsdien 
bestaat er een apart circuit voor liefhebbers van hedendaagse 
muziek, die hun gading vinden op gespecialiseerde festivals voor 
moderne muziek of reeksen nieuwe muziek in de grote concert-
zalen. Sindsdien bestaan er kleine ensembles met variabele 
bezetting die graag met componisten samenwerken, hard 
repeteren en de nieuwe muziek met merkbaar enthousiasme op 
het publiek overbrengen. Alleen al in Vlaanderen vormen 
ensembles als Champ d’Action, Ictus, Spectra, Hermes Ensemble 
of Nadar Ensemble solide pijlers van ons muziekleven. De 
ensemblecultuur is wereldwijd een niet meer weg te denken 
component van de klassieke muziek. Natuurlijk zou het nog fijner 
zijn als alle luisteraars openstaan voor alle vormen van muzikale 
expressie. In afwachting daarvan kunnen liefhebbers van oude 
muziek, barokmuziek, klassiek-romantische muziek of nieuwe 
muziek echter terecht op concerten die hun lievelingsrepertoire 
in optimale omstandigheden voorstellen. Het ‘Verein für musikali-
sche Privataufführungen’ ligt aan de oorsprong van deze 
compartimentering. 

Arnold Schönberg neemt vandaag een centrale plaats in de 
muziekgeschiedenis in. Dat heeft hij natuurlijk vooral te danken 
aan de kwaliteit van zijn composities. Met de oprichting van het 
‘Verein’ had hij daarnaast ook een structurele impact op het 
muziekleven van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De 
kracht die van deze voormalige underdog uitging, is dus groot.

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894), bewerking door Benno 
Sachs (1920), revisie Henk Guittart (2011)

Schönberg stelde de programma’s samen van de concerten voor 
het ‘Verein’. Hij beperkte zich daarbij geenszins tot muziek uit de 
eigen kring. Het was integendeel zijn bedoeling het publiek te 
laten kennismaken met diverse facetten van de moderne muziek. 
Hoewel zijn esthetiek helemaal anders was, mocht Debussy dus 
niet ontbreken. Het is geen toeval dat Schönberg voor een 
bewerking van dit orkestwerk koos. Veel later zou Pierre Boulez 
de ‘Prélude à l’après-midi d’un faune’ aanduiden als het begin van 
de moderne muziek en het eerste twintigste-eeuwse werk 
(hoewel die eeuw pas zeven jaar later zou beginnen). De stati-
sche opbouw, atmosfeer, kleurenrijkdom en harmonische 
vormgeving wijzen inderdaad ondubbelzinnig vooruit naar wat 
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komen zou. Schönbergs leerling Benno Sachs slaagde erin de 
kleurenrijkdom te behouden in zijn bewerking voor het (kleinere) 
ensemble dat voor de ‘Verein’-concerten ter beschikking stond. 
De aanpassingen van Henk Guittart voor Het Collectief passen 
helemaal in de geest van het ‘Verein’.

Alban Berg 
Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter 
Altenberg, opus 4 (1912), bewerking door Diderik Wagenaar 
(1985)

De (gedeeltelijke) creatie van deze cyclus in maart 1913 mondde 
uit in een regelrecht gevecht onder het publiek. Dat nam zowel 
aanstoot aan de provocerende poëzie van het enfant terrible 
onder de Weense dichters als aan het ‘miniatuur’ karakter van 
tekst en muziek en de vernieuwende toonspraak. In het derde lied 
wordt bijvoorbeeld een akkoord bestaande uit de twaalf chromati-
sche tonen stap voor stap opgebouwd en daarna weer ontbon-
den: een hoogst dissonante klinkende metafoor voor de tekst 
(‘Über die Grenzen des All’). Het laatste lied is een passacaglia, 
een melodisch stramien in de bas dat gedurende het hele stuk 
nagenoeg ongewijzigd herhaald wordt. Een melodie bestaande 
uit de twaalf chromatische tonen komt ook regelmatig voor. De 
dalende chromatiek daarvan (een neerwaartse lijn met de 
kleinste toonstapjes) drukt treffend het lamento karakter uit van 
de tekst: “Hier weine ich mich aus über alles! Hier löst sich mein 
unfaßbares, unermeßliches Leid, das mir die Seele verbrennt”, 
met een hartverscheurende climax op het laatste zinsdeel. De 
vijandige receptie van dit werk maakte het bij uitstek geschikt 
voor een meer liefdevolle ontvangst in de context van het ‘Verein’. 
Vreemd genoeg gebeurde dat niet, en moesten we op de mooie 
bewerking van de Nederlandse, romantische componist Diderik 
Wagenaar wachten om dit werk in gereduceerde bezetting te 
horen.

Arnold Schönberg
Sechs Orchesterlieder, opus 8 (1903-1905), bewerking Hanns 
Eisler (nr 1, 1921), Erwin Stein (nrs 2 & 5, 1921), Leonard Stein 
(nr 3, ca. 1984), Henk Guittart (nrs 4 & 6, 2015, volgens notities 
van Arnold Schönberg)

Al heel vroeg werd dit initiatief aangeduid als het ‘Schönberg-
Verein’. Het spreekt boekdelen dat Schönberg pas in 1920 eigen 

werk op het programma zette. Zoals zo vaak schrikte men er niet 
voor terug om composities voor zeer grote bezetting voor een 
kamermuziekensemble te bewerken. Zo speelde men bijvoor-
beeld ook symfonieën van Bruckner en Mahler in het ‘Verein’. Ook 
de ‘Sechs Orchesterlieder opus 8’ kenden oorspronkelijk een zeer 
uitgebreide orkestbezetting, die vakkundig gereduceerd werd 
door zijn compositiestudenten Hanns Eisler en Erwin Stein. Veel 
later zouden Leonard Stein en Henk Guittart de transcriptie 
volledig maken. In het begin van de twintigste eeuw werden 
liederen die deel uitmaken van eenzelfde cyclus of opusnummer 
wel vaker afzonderlijk uitgevoerd. Met uitzondering van ‘Das 
Buch der hängenden Gärten opus 15’ (1908) geldt dat ook voor 
alle liedcycli van Schönberg, of ze nu begeleid werden door piano 
of orkest.

Richard Wagner
Vorspiel und Liebestod aus ‘Tristan und Isolde’ (1857-1859), 
bewerking Reinbert de Leeuw (1982), revisie Henk Guittart (2012)

Dit werk mocht om verschillende redenen niet ontbreken op dit 
programma. De impact van deze compositie op Schönberg was 
buitengemeen groot. Zonder de harmonische vernieuwingen die 
Wagner specifiek in dit werk introduceerde, zou er misschien 
zelfs nooit sprake geweest zijn van het ontstaan van de atonaliteit. 
Een tweede reden voor het belang van deze transcriptie is dat ze 
andere facetten van Wagners muziek laat horen. In plaats van de 
klankrijkdom en gedeeltelijk van de harmonische spanning komt 
hierin bijvoorbeeld de contrapuntische kwaliteit van deze muziek 
veel beter tot zijn recht. Luister in het Voorspel bijvoorbeeld eens 
naar de combinatie van melodie en baslijn: een pareltje van 
tweestemmig contrapunt dat pas bij reductie van de dikke 
middenlaag begint te glimmen! Tenslotte is de programmering 
van dit werk ook een eerbetoon aan Reinbert de Leeuw, die 
verantwoordelijk was voor de bewerking. Deze Nederlandse 
componist en dirigent heeft vroeger al intens samengewerkt met 
Het Collectief. Hij zou dit programma opnieuw uitvoeren met hen, 
maar hij overleed eerder dit jaar op 14 februari: ‘Liebestod’ op 
Valentijnsdag, als het ware.
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Alban Berg 

Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten 
von Peter Altenberg, opus 4

teksten: Peter Altenberg (Richard Engländer) (1859-1919)

1. Scheesturm

Seele, wie bist du schöner, tiefer, nach Schneestürmen.
Auch du hast sie, gleich der Natur.

Und über beiden liegt noch ein trüber Hauch,
eh’ das Gewölk sich verzog!

2. Gewitterregen

Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?
Alles rastet, blinkt und ist schöner als zuvor.

Siehe, Fraue, auch du brauchst Gewitterregen!

3. Über die Grenzen des All

Über die Grenzen des All blicktest du sinnend hinaus;
Hattest nie Sorge um Hof und Haus!

Leben und Traum vom Leben, plötzlich ist alles aus - - -.
Über die Grenzen des All blickst du noch sinnend hinaus!

4. Nichts ist gekommen 

Nichts ist gekommen, nichts wird kommen für meine Seele.
Ich habe gewartet, gewartet, oh - gewartet!

Die Tage werden dahinschleichen, und umsonst wehen
meine aschblonden seidenen Haare um mein bleiches Antlitz!

5. Hier ist Friede 

Hier ist Friede. Hier weine ich mich aus über alles!
Hier löst sich mein unfaßbares, unermeßliches Leid,

das mir die Seele verbrennt ...
Siehe, hier sind keine Menschen, keine Ansiedlungen.

Hier ist Friede! Hier tropft Schnee leise in Wasserlachen ...

Alban Berg. 
Schilderij van Arnold 

Schönberg.
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Arnold Schönberg

Sechs Orchesterlieder, opus 8

1. Natur 

Nacht fließt in Tag und Tag in Nacht,
Der Bach zum Strom, der Strom zum Meer -

In Tod zerrinnt des Lebens Pracht,
Und Tod zeugt Leben licht und hehr.

Und jeder Geist, der brünstig strebt,
Dringt wie ein Quell in alle Welt, --

Was du erlebst, hab’ ich erlebt,
Was mich erhellt, hat dich erhellt.

All’ sind wir eines Baums Getrieb,
Ob Ast, ob Zweig, ob Mark, ob Blatt -

Gleich hat Natur uns Alle lieb,
Sie unser Aller Ruhestatt.

Heinrich Hart  (1855-1906)

2. Das Wappenschild 

Stürmt, reißt und rast, ihr Unglückswinde,
zeigt eure ganze Tyrannei, 

zerbrecht, zerschlagt so Zweig als Rinde
und werft den Hoffnungsbaum entzwei;

dies Hagelwetter 
trifft Stamm und Blätter,

die Wurzel bleibt, 
bis Sturm und Regen 

ihr Wüten legen,
daß sie von neuem grünt

und Äste treibt.
Mein Herz gibt keinem Diamanten,
mein Geist der Eiche wenig nach;

wenn Erd’ und Himmel mich verbannten,
so trotz’ ich doch dem Ungemach;

weicht, falsche Freunde,
schlagt, bitt’re Feinde, 

mein Heldenmut
ist nicht zu dämpfen;

drum will ich kämpfen
und sehn, was die Geduld für Wunder tut.
Die Liebe schenkt aus goldnen Schalen

mir einen Wein zur Tapferkeit,
verspricht mir guten Sold zu zahlen 
und führt mich mutig in den Streit;

da will ich siegen,
hier will ich kriegen;

ein grünes Feld 
dient meinem Schilde

zum Wappenbilde,
allwo ein Palmenbaum zwei Anker hält.

uit ‘Des Knaben Wunderhorn’

3. Sehnsucht 

Schwer, langweilig ist mir mein Zeit,
Seit ich mich täte scheiden 

Von dir, mein Schatz und höchste Freud,
Ich merk’, daß ich muß leiden;

Ach weh der Frist, 
Zu lang sie ist,

Wird mir zu lang in Schmerzen,
Daß ich oft klag:

Es scheint kein Tag,
Des wird gedacht im Herzen.

uit ‘Des Knaben Wunderhorn’
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4. Nie ward ich, Herrin, müd... 

Nie ward ich, Herrin müd’, um Euch zu minnen, 
noch werd’ ich’s sein, weil ich am Leben bleibe;
vom eignen Haß nun doch ans Land ich treibe,
und kraftlos macht der Tränen endlos Rinnen.

Will lieber mir ein schön, weiß Grab gewinnen,
als daß zur Schmach man Euren Namen schreibe 
auf Marmor mir, trennt sich mein Geist vom Leibe,

der wohl nunmehr ihm länger wohnet innen.

Drum, kann ein Herz, in Lieb und Treu erfahren,
Euch, ohn’ ihm Qualen zu bereiten, gnügen,

laßt diesem Euren Gnade widerfahren!

Meint Euer Zorn auf andre Art zu siegen, 
er irrt, und wird nie, was er denkt, gewahren;
das dank’, o Lieb’, ich mir und deinem Fügen!

Karl August Förster (1784-1841) naar Francesco Petrarca (1304-1374)

5. Voll jener Süße… 

Voll jener Süße, die, nicht auszudrücken,
Vom schonen Angesicht mein Aug’ empfangen, 

Am Tag, wo lieber blind ich wär’ gegangen
Um nimmer klein’re Schönheit zu erblicken, 

Ließ ich, was mir das Liebst’; und mit Entzücken, 
Ist ganz in ihr des Geistes Blick befangen,
Der, was nicht sie ist, wie aus einer langen

Gewohnheit haßt und ansieht mit dem Rücken. 

In einem Tale, rings umher verschlossen,
Das meinen müden Seufzern Kühlung spendet,

Kam langsam, liebesinnend ich zur Stelle. 

Da sah ich Frauen nicht, doch Fels und Quelle, 
Und jenes Tages Bild, das unverdrossen

Mein Geist mir malt, wohin mein Blick sich wendet.

Karl August Förster naar Francesco Petrarca 

6. Wenn Vöglein klagen… 

Wenn Vöglein klagen und in grünen Zweigen 
mit lindem Säuseln Sommerlüftchen beben,

wenn dumpfen Murmelns lichte Wellen steigen
und um beblümte, frische Ufer weben,

sitz ich und schreib, in Liebe hingegeben,
und, die der Himmel uns geruht zu zeigen,

die Erde barg, seh ich dann noch am Leben
und fernher meinen Seufzern hold sich neigen.

“Warum ach! vor der Zeit dich so verbluten?”
spricht sie voll Mitleids. “Warum nur vergießen 

aus trüben Augen schmerzensvolle Fluten?

Nicht klag’ um mich; ich starb, um zu genießen 
ein ewig Dasein, und in ewgen Gluten 

erschloß mein Aug’ ich, da ich’s schien zu schließen.”

Karl August Förster naar Francesco Petrarca
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Henk Guittart muzikale leiding
Katrien Baerts sopraan

Het Collectief

Thomas Dieltjens piano
Dirk Luijmes harmonium 
Wibert Aerts viool
Liesbeth Baelus viool
Vincent Hepp altviool 
Martijn Vink cello 
Jonathan Focquaert contrabas 
Piet Van Bockstal hobo 
Toon Fret fluit 
Julien Hervé klarinet 
Pieter Nuytten fagot 
Anthony Devriendt hoorn
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Sopraan Katrien Baerts behaalde haar 
master in zowel viool als zang aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel. Na 
haar studies werd ze geëngageerd door 
de Dutch National Opera Academy te 
Amsterdam en was geselecteerd om deel 
te nemen aan de ‘International Lied 
Masterclasses’ door Udo Reinemann en 
gastdocenten. Ze bereikte de halve finale 
van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. Als 
soliste in concerten en oratoria werkte ze 
samen met het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, 
BBC Philharmonic Orchestra en het 
Chamber Orchestra of Europe. Ze zong 
onder leiding van dirigenten als Richard 
Egarr, Vladimir Jurowski, Oliver Knussen, 
Reinbert de Leeuw, Emilio Pomárico en 
Bas Wiegers. Haar debuut aan het 
Barbican Center in London met muziek 
van Birtwistle werd erg enthousiast 
ontvangen door de pers. Op de Salzburger 
Festspiele was Katrien Baerts te horen als 
Sie in ‘Begehren’ van Beat Furrer en aan 
De Nationale Opera te Amsterdam maakte 
ze haar debuut in een nieuwe productie 
van ‘Lulu’. In Tokyo debuteerde ze met 

‘House of the Sleeping Beauties’ van Kris 
Defoort. Baerts vertolkte verschillende 
wereldpremières: in het Concertgebouw 
Amsterdam als Clara in Loevendies opera 
‘The Rise of Spinoza’ evenals de titelrol in 
Zuidams ‘Suster Bertken’. In Jakarta 
creëerde Katrien de titelrol in Prabowo’s 
dans-opera ‘Gandari’. Verdere rollen 
omvatten Pamina in ‘Zauberflöte’, Micaëla 
in ‘Carmen’, Amina in ‘La sonnambula’, 
Despina in ‘Così fan tutte’, Miss 
Wordsworth in ‘Albert Herring’ en Amore 
en Valletto in ‘l’Incoronazione di Poppea’. 
Recente hoogtepunten waren haar debuut 
aan het Théâtre des Champs-Élysées in 
Parijs en het Konzerthaus Dortmund als 
Stimme des Falken en Hüter der Schwelle 
in ‘Die Frau ohne Schatten’ van Strauss 

met het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest olv. Yannick Nézet-Séguin en haar 
rol in ‘Lonely Child’ van Claude Vivier op 
de NTR ZaterdagMatinee in het 
Concertgebouw Amsterdam.

katrienbaerts.com

Het Collectief is een kamermuzieken-
semble dat in 1998 in Brussel werd 
opgericht. Door consequent met een 
vaste kern van vijf muzikanten te werken, 
bouwde de groep een intrigerende eigen 
sound op, gekenmerkt door een hetero-
gene mix van blazers, strijkers en piano. In 
zijn repertoire keert Het Collectief terug 
naar de roots van het modernisme: de 
Tweede Weense School. Vanuit deze 
solide basis worden zowel de grote 
twintigste-eeuwse composities als de 
allernieuwste experimentele stromingen 
verkend. Daarenboven maakt de groep 
furore met spraakmakende cross-overs 
tussen het hedendaagse en het traditio-
nele repertoire en met adaptaties van 
historische muziek. Naast de vele concer-
ten in België is Het Collectief ook internati-
onaal aanwezig in Nederland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, 
Oostenrijk, Malta, Cyprus, Litouwen, 
Letland, Oekraïne, Polen en in Zuid-
Amerika (Peru en Brazilië) en in Azië (Hong 
Kong).

hetcollectief.be

Henk Guittart studeerde altviool aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij 
Jürgen Kussmaul en orkestdirectie bij Louis 
Stotijn. Van 1974 tot 1990 was hij als altviolist 
en artistiek leider verbonden aan het door 
hem opgerichte Schönberg Ensemble. 
Vanaf het ontstaan in 1976 tot de opheffing 
in 2009, gedurende 33 jaar, was Henk 
Guittart altviolist van het internationaal 
befaamde Schönberg Kwartet. Van het 
Schönberg Kwartet zijn 35 cd’s verschenen 
die internationaal veel lof oogstten. 
Gedurende de 37 jaren waarin Henk Guittart 
als altviolist op het podium te horen was, gaf 
hij vele wereldpremières en werkte hij 
samen met componisten als Louis 
Andriessen, Luigi Dallapiccola, Berthold 
Goldschmidt, Sofia Gubaidulina, Mauricio 
Kagel, Otto Ketting, Igor Markevitch, Luigi 
Nono, Alfred Schnittke, Valentin Silvestrov en 
Isang Yun. Henk Guittart is een gepassio-
neerd leraar en coach. In maart 2014 is Henk 
benoemd tot International Tutor in Strings 
Performance and Pedagogy aan het Royal 
Northern College of Music in Manchester, 
en in september 2014 tot artistiek leider van 
het Orlando Festival & Concours in Kerkrade. 
Als dirigent bestrijkt Henk Guittart een wijd 
repertoire, van de Weense klassieken tot de 
Tweede Weense School tot en met brand-
nieuwe muziek, inclusief muziektheater en 
opera. Tot dusver verschenen er 8 CD’s van 
hem als dirigent, met werken van Kurt Weill, 
Jonathan Dove, Jonathan Berger, Schönberg, 
Webern, Berg, Zemlinsky, Wagner, Bruckner, 
Debussy, Mahler en Busoni. In 2011 richtte 
Guittart in Canada Gruppo Montebello op, 
een  ‘all-star’ internationaal ensemble, 
waarmee hij de complete verzameling 
bewerkingen van de Weense Verein für 
Privataufführungen uitvoert en op cd 
vastlegt, veelal in zijn eigen gereviseerde 
versies.

henkguittart.com



Binnenkort in deSingel

Ralph Van Raat piano
Karen Tanaka
Techno Etudes I & II
Pim Moorer
Nachtpiano
Nachtpiano 2 (wereldcreatie)
Heather Pinkham
Nieuw werk voor Ralph van Raat (Belgische creatie)
Gerard Beljon
Beat
Jonny Greenwood
88 (Belgische creatie)
Joey Roukens
Roaming Empty Streets (Belgische creatie)
Frederic Rzewski
The Housewife’s Lament

za 14 nov 2020 / Blauwe zaal 
18 uur lecture recital
20 uur concert
€ 24 (basis) / € 20 (-25/65+) / € 10 (-19 jaar)
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