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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 
 
 
Na een prachtig ‘16/’17 seizoen en een drukke zomer staat er een nieuw seizoen in de 
startblokken. Graag lichten we hierbij een tip van de sluier op.  
 
Ensemble-in-residence Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
Van 6 t/m 10 september verzorgt Slagwerk Den Haag (SDH) als ensemble-in-residence zes 
concerten tijdens de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Composities van ondermeer 
Thorsten Ecke, Michael Gordon, Steve Reich, Luis Henrique Yudo, Robert Schumann en 
Anton Webern worden met collega’s Alexej Gerassimez (slagwerk) en German Hornsound 
Quartet tot klinken gebracht. De residency wordt afgesloten met een concert met 
Norddeutsche Philharmonie Rostock met o.a. Bizet’s Carmen-Suite op het programma. 
Kijk voor meer informatie over het festival op: www.festspiele-mv.de 
 
November Music – Porcelain en meer 
SDH is er trots op dit jaar maar liefst vier producties op November Music ten gehore te mogen 
brengen. Op 12 november klinkt in de Verkadefabriek de wereldpremière van Porcelain. 
Tijdens een residency bij het Europees Keramisch Werk Centrum bouwde de Australische 
componiste Kate Moore nieuw keramisch instrumentarium speciaal voor SDH. Geïnspireerd 
door de elementaire krachten aarde, lucht, vuur en water creëerde Moore vervolgens een 
akoestisch architecturale installatie, die volledig is opgebouwd uit porselein en keramiek.  
Naast Porcelain klinken de programma’s Minimal GLAS[S] Interludes met werk van Philip Glass 
en festivalcomponist Anthony Fiumara, en Planetary Sunrise met werk van Terry Riley in 
samenwerking met het Ragazze Kwartet en KAPOK. Tot slot staan onze slagwerkers Joey 
Marijs en Niels Meliefste met illusionist Aljaz Son op het podium in het kinderconcert  
Stok uit Hoed. Info & kaarten: www.novembermusic.net 
 
SDH bij November Music: 
Zo 5 nov – 17:00 – Stok uit Hoed, Verkadefabriek, Den Bosch 
Za 11 nov – 17:00 – Minimal GLAS[S] Interludes, Verkadefabriek, Den Bosch 
Za 11 nov – 20:30 – Planetary Sunrise, Verkadefabriek, Den Bosch 
Zo 12 nov – 17:00 – Porcelain, Verkadefabriek, Den Bosch 
 
TETRIS Mon Amour & For The Time Being - t/m januari ‘18 
Ook dit najaar is SDH in twee dans/muziektheatervoorstellingen te zien en horen. TETRIS Mon 
Amour is onze nieuwe co-productie met Club Guy & Roni. Na het succes van eerdere 
voorstellingen als Phobia en Happiness volgt nu TETRIS  Mon Amour met een hoofdrol voor het 
eindeloos fascinerende en ongelofelijk verslavende computerspel Tetris dat in 1984 werd 
uitgevonden door de Russische computerprogrammeur Alexey Pajitnov en binnen de kortste 
keren de wereld veroverde. De reden waarom het zo fascineert, is eigenlijk heel simpel. Tetris 
is een metafoor voor het echte leven. Tetris biedt orde en toch .. de totale instorting ligt altijd 
op de loer. De première TETRIS Mon Amour vindt plaats op 20 oktober in de Stadsschouwburg 
Groningen. Daarna een tournee van 30 voorstellingen t/m 18 januari 2018. 
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In For The Time Being met Schweigman& zoekt Boukje Schweigman, gesteund door SDH-
klanken, op haar eigen unieke wijze naar een gezamenlijkheid waarin publiek en spelers razen 
en haasten. ‘En dan in een lege ruimte, treffen wij een gat in de tijd. Laten we deze kostbare 
tijdsbeleving bij de hand nemen of misschien zelfs uitklappen... ‘ Na de première die deze 
zomer op Theaterfestival Boulevard plaatsvond is er dit najaar een uitgebreide theatertournee 
van 29 september t/m 20 december. 
 
Enkele andere highlights uit de eerste helft van het nieuwe seizoen: 
9 sept - werk van Nas / Snoei / Strootman - Gaudeamus Muziekweek, TivoliVredenburg 
1 okt - Vitreous Space werk van o.a. Moore / Adams / Garland / Tenney - Dordtyart, Dordrecht 
16 nov - start tournee met o.a. Bartok i.s.m. Amsterdam Sinfonietta en Lucas & Arthur Jussen - 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam  
9 dec - Vitreous Space werk van o.a. Moore / Adams / Garland /Tenney – Der Aa-Kerk, 
Groningen 
 
Terugblik vorig seizoen 
Het ‘16/’17 seizoen kende vele hoogtepunten. Uitverkochte zalen waaronder Dortmund 
Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw en Novecento Festival/Leuven met uitvoeringen van 
o.a. Steve Reich, Philip Glass en Anthony Fiumara. Najaar 2016 stond in het teken van 
tournees van de veelgeprezen dans/muziektheaterproducties Happiness met Club Guy & Roni, 
en HUiD met Schweigman&. 
In verschillende projecten werden composities tot klinken gebracht van ondermeer John 
Luther Adams (Inuksuit in samenwerking met De Doelen/Rotterdam), Sofia Goebaidoelina (In 
Erwartung i.s.m. Raschèr Saxophone Quartet tijdens Internationale Schostakowitsch Tage in 
Gohrisch), George Crumb (o.a. American Songbooks i.s.m. Claron McFadden tijdens Holland 
Festival) en Steve Reich tijdens een uitverkocht concert in het Dekmantel Festival (Amsterdam) 
in bijzijn van de componist.  
Ook traden we op in het buitenland. Naast diverse optredens in Duitsland en België 
verzorgden we in Argentinië voor 1500 bezoekers de Zuid-Amerikaanse première van 
Xenakis‘ Pleïades en in Parijs was Théatre Nacional de Chaillot het toneel van de exotische 
dans/muziektheater-voorstelling Mechanical Ecstasy samen met Club Guy & Roni.  
 
Wisselingen wacht – SDH achter de schermen 
De stichting achter Slagwerk Den Haag kent een toegewijde Raad van Toezicht. Onlangs 
namen we afscheid van onze voorzitter Annemiek Rijckenberg en lid Marjan Goslings. Graag 
bedanken we  Annemiek en Marjan voor hun enorme betrokkenheid bij SDH en zijn klanken. 
Een woord van welkom voor onze nieuwe voorzitter Robbert de Vries en nieuwe leden Noor 
van Gils en Marijn ten Harmsen van der Beek. 
 

----------- 
 

Stap over op onze digitale nieuwsbrief 
Wilt u de nieuwsbrief via de e-mail ontvangen? Heel graag! 

Ga naar www.slagwerkdenhaag.nl en meld u aan! 
 
 
 

Actuele agenda & meer informatie 
Meer informatie en de volledige agenda is te vinden op onze site 

www.slagwerkdenhaag.nl.  
U kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. 

 
Wij hopen u te zien bij onze voorstellingen! 


