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rr De bezetting van het Maarten Àltena Ensemble past in geen
enkel bestaand model. Het Iijkt een toevallige verzameling:
contrabas, viool, blokfluit, trombone, slagwerk, gitaar,
saxofoon, piano en Stem. De instrumentale combinatie is ook
niet bepalend voor de samenhang in het ensemble. EIke
uitvoering opnieuw vormen de musici zel-f de balans en de
coherentie in hun spel en de muzikale structuur. De heterogene
samenstelling van klassiek geschoolde en improviserende musici
roept weerstànden op, die juist niet worden gladgestreken in
een synthese van verschillende stijlen. fn de heterofonie van
het ensemble behoudt ieder zijn eigen geluid; als stekels en
ru$re plekken lraarmee ieder een persoonlijk stempel drukt op
het muzikale karakter van het ensemble.

Zotn bezetting vraagt om een eigen werkwi)ze. Bij het Maarten
À1tena Ensemble zijn compositie en improvisatie zowel elkaars
verlengstukken aIs elkaars tegenpolen. Standaard j-mprovisatie-
patronèn zí1n vervangen door een netwerk van onderlinge tekens
àn s-ignalen; een spel met muzikale codes waarbij de.musici
telk;,:ns van rol veianderen. Degene die ogenschijnlijk de
leiding heeft, blijkt weer te worden gestuurd door een ander.
!,tie heÈ hardste speelt heeft nog niet het meeste in te
brengen. Subtiele kleuren in het ensemble blijken soms de
stevige pijlers waarop het samenspel berust. Improvisatie is
niet langer meer een solo-met-begeleiding, maar een vorm
waarbij de musici met elkaar een muzikale structuur bepalen.
Het heeft stukken opgeleverd als I'Rij[ waarin gecomponeerde en
geimproviseerde gedeeltes afwisselend worden ontwikkeld. Of
ttsignott waarin voorgecomponeerd materiaal door spelverdelers
in een steeds wisselende, geimproviseerde context worden
geptaatst. Compositie en improvisatie schuren langs elkaar
heen, vervagen niet in een synthetisch weefsel, maar behouden
hun eigen kenmerken in steeds wisselende verhoudingen. Per
uitvoering verandert het parcours, d€ uitstag is nooit van te
voren bekend.

Àan het beeld van de stad spiegelt het Maarten ÀItena Ensemble
zieh. In een stad schuiven verschillend geaarde
verkeersstromen langs elkaar heen in verschillende tempi;
verschillende bevolkingsgroepen leven hun eigen culturen;
gebouwen van verschillende eeuhlen en stijlen vormen een
stilzwijgende heterofonie. Die weerbarstige combinatie van
ongelijke grootheden vormt de basis van de programma's:
compositie naast improvisatie en werken van de leden van het
ensemble naast die van buitenstaanders. Een stad is heterogeen
samengesteld en heeft toch een eigen identiteit. Dat typeert
het ensemble in de bezetting, de muziek en de programma's.rr
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MÀÀRTEN ÀLTENÀ contrabas
PETER VÀN BERGEN tenorsaxofoon/ basklarinet/

contrabasklarinet
WÀLTER VÀN HÀUWE blokfluiten
WIEK HIJMÀNS gitaar
CHRISTEL POSTMÀ viool
JÀNNIE PRÀNGER stem
MICHIEL SCHEEN piano
MICHÀEL VATCHER slagwerk
WOLTER WIERBOS trombone

Het Maarten Àl-tena EnsembLe, opgericht in 1981, speelt werk
van Àltena en de leden van het ensemble zelf, evenals speciaal
voor het ensembl-e geschreven werken van de Nederlandse
componisten Guus Janssen, Gilius van Bergeijk, Maartje ten
Hoorn, Huib Emmer, Gene CarI, Paul Termos, ë.à.
Samenwerking met buitenlandse gast-musici/componisten zoals
bv. Frederic Rzewski, Evan Parker, Radu Malfatti, Raymond
Boni, Karri Koivukoski, John Zorn en anderen, resulteert vaak
in cornposities van deze gastspelers voor het ensernble.

In de muziek van het Maarten ÀItena Ensemble worden compositie
en improvisatie op verschillende manieren gecombineerd of
tegen elkaar afgezet.
De musici van het ensemble komen van verschillende
achtergronden: pop, )azz, avant-garde, barok en klassieke
muziek.
In 1990 gaf het ensembl-e concerten in NederLand, Oostenrijk,
Hongarije, Canada en de Verenigde Staten.
Voorjaar 1991 heeft de NOS i.s.m. Kunstkanaal een televisie-
documentaire getiteld rrCodett over het ensemble gemaakt die
komend najaar zal- worden uitgezonden.

Van het Maarten Àltena Ensemble zLln platen/cd's verschenen
bi j Claxon ( 'PEL/L983, QUICK STEP/1986 en RIF/1987) en bi j
Hat Hut Records (QUOTL/I-999, een heruitgave van RIF/1990, €D
"CITIES & STREETST'/ juli 1991). In november zal de volgende cd
IICODETT door Hat Hut worden uitgebracht.
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