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PEFRSBERICHT

TWEE BIJZONDERE PINKSTERCONCHRTEN IN DE JOHANNESKERK IN DIEPENHEIM

Op 2" Pinksterdag, 20 mei, worden in de Johanneskerk te Diepenheim twee bijzondere
concerten gegeven; 'Portret van Hedwig' van Jurriaan Andriessen en 'Lemniscaat'
van Simeon ten Holt. De conceÉen worden georganiseerd door de Kunstvereniging
Diepenheim in samenwerking met de Reggehof in Goor.

Componist Jurriaan Andriessen werkte vijf jaar aan het 'Portret van Hedwig', een ovaal
vrouwenportret helemaal opgebouwd uit muzieknoten. Het werk werd door de componist in

1989 uitgevoerd in de Johanneskerk in Diepenheim tijdens de opening van de
tentoonstelling'Aanzichten. Kunstenaars op locatie in Diepenheim'.
Tien jaar na het overlijden van de componist wordt 'Het portret' op twee vleugels opnieuw in

Diepenheim uitgevoerd en wel door Bernd Brackman en Kees Wieringa. Tijdens het concert
worden beelden geprojecteerd van het portret, zodat de aanwezigen horen hoe een
neusvleugel 'klinkt of een oorlelletje...

'Lemniscaat' werd door Simeon ten Holt in 1983 geschreven, enkele jaren na en in dezelfde
traditie als Canto Ostinato, waarmee hij een van de populairste hedendaagse Nederlandse
componisten werd.
Met Lemniscaat, de gekantelde 8, symboliseert de componist oneindigheid. Door de
herhalingen, die zo kenmerkend zijn voor ten Holt's muziek ontstaat een hypnotiserende
werking.

Tweede Pinksterdag - 20 mei 2002 | Johanneskerk, Grotestraat Diepenheim
Bernd Brackman en Kees Wieringa
16.00 uur 'Portret van Hedwig'
20.00 uur 'Lemniscaat'van Simeon ten Holt

Kaarten Euro 11,00 per concert (Leden Kunstvereniging en Klassieke Kring De Reggehof
Euro'10,00)
Passe-partout voor beide concerten Euro 18,50 concert (Leden Kunstvereniging en
Klassieke Kring De Reggehof Euro 17,50)

Reserveren: Theater de Reggehof P547) 284888

Gratis rondleiding door Tine zevenhuizen door de tentoonstelling van Ton Martens in de
Kunstvereniging Diepenheim aan de GrotestraallT te Diepenheim om 15.00 uur.
De Kunstvereniging is tot 20.00 uur geopend.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tine
Zevenhuizen tel. 0547-3 521 43 of E-mail info@kunstvereniq ingdiepenheim. n I

lndien u dit persbericht liever per e-mail ontvangt kunt u dit via bovenstaand mailadres laten
weten.
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AonkondÍgirg concert Poftrvt von Hedwig- Jurrioon Andriessen

12 jonuori ?OOz

Jurrioon Andriessen werkte vijf joor oon het Portret von Hedwig, een ovool vrouwenportre'l geheel

opgebouwd uit muzíeknoten (zie ommezijde). V elen kennen dít bijzond er e portr et dot 54

belpeelbore composíties bevot. Noqr oonleiding von het feit dot Jurriaon tien joor geleden overleed,

is het portret op vijf plootsen in Nederlond te horen, gespeeld op twee vleugels door de pionisten

Bernd Brockrron en Kees Wíeringo.

Wat deze concertreeks ook bijzonder mookt, is de visuele interoctievebewerking door Ruud

Lonfermeijer,beeldend kunstemor en interoction designer. Hij wordt geasststeerd door Morcel

Wierckx en Remko von Dokkum. ZU zullenbeeld,geluíd enhel líve spel von de pionisten míddels

computerb ewerking op interoctieve monier met elkoor verbinden. Tijdens het concert worden

beeliden geprojectéerd von het Portret. U kunt horen hoe een neusvleugel 'klínkt' of een oorlelletje.

Dit gecoirptonàerdeportret voegï zich somen met portretbeelden von Hedwig nu en ofbeeldingen uit

Etdàrica [het boek dot Jurrioon Andriess en schreef over de ploneet Eldoríco, een vetslag von een

utopische somenlevin gJ. Andriessen wos noost grof icus en componist ook een denket en zee? begoon

met de toekomst von de Aarde.

Het portret von Hedwig is volgens Andriessen geschreven in Eldorísche stijl: hooggestructuteetde,

lichte muziek uit het Eldorion Empire !

Volgens kenners is het gevorieerde muziek, eigentijds met subtiele ref erenties noar vtoege?e

muziekstijlen.

JURRIAAN ANDRIESSEN (1951-1991) is geboren ols telg uit de Haorlemse Andriessenfonilie, eenfamilie die uitblinki op

muzikoolen ortistiek gebied.Hij wos beeliendkurstenoor, schrijver en musicus. Tijders ziinlevenwerl<te hij o.a oon de

uítgove von grofiek, het Portret von Hedwig en Eldorico (1990, het Spectrum).

BERND BMCI«11AN (19óO) heeft ols romonticus grote offíniteit maï de visionoire wereldvan Eldoríco. Hij is oclief in de

komermuziek met 12 ,nrepertoirevon Boch tot Cqe. Hij speelt regelmotig in binnen- en buitenlond, won vele concoursen en

een Edíson voor Nederlondse muziek in1997.

KEES WIERIMA (1957) geldt ols protogonist von de moderne Mderlondse muziek. Velen kennen zíjn uitvoerir9en von

Simeon ten Holt. Hi.l treàJt op in binnen- en buitenlond en werkt vook somen met beeldend kunstenoors en theotermakers.

Ook is hij octief ols rodio- en televisiemoker voor VPRO en KRO.

RUUD LANFERMEIJER (195ó) is beeldend kunstenoor en interoction desigrcr. Hij ís nouw betrokken bij frlode in do Shode,

woor hij de interoctieve theotervormgeving verzorgt. Hij ís een van de weinigen die werkelijk een zinvolle relotie tot stond

brengt tussen beweging,beeld en geluid.

1 februori Eindhoven De Witte Done 20.30 uur O4O - 28166 22

7 februari Hoorlem Stodsschouwburg 20.30 uur O23 - 5l2l2l2
8 februori Nijmegen Theoter LUX 21.@ uur O24 ' 3221612

10 februori Middelburg Kloveniersdoelen 1ó.30 uur 0118 - 623 650

2 maart Amsterdon Stedelijk Museum 15.00 uur toegatg vío museum

Voor méér
e-moilen noor elboud@xs4oll.nl

Deze concertreel<s is een iniïiotief von Stichting Jurrioon H. Andríessen in somenwerking met Stichting Goudeornus. Met

finonciële ondersfeunirg von het VSB Fonds, J.C. Ruigrok Stichting, Stichting Kurst AkÍiviteiten en Gemeente Hoorlem.
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