Programmaboekje

RAFFINAGE

Klank & Stilte
Tijdens de voorstelling “Raffinage” wordt de
toehoorder uitgenodigd binnen te gaan in de
verstilde klankwereld van Poëzie en Muziek. Wat
opent het in ons wanneer deze twee kunsten samen
klinken en wij aangeraakt worden door hun
resonanties? Voor antwoord hierop zoeken we de
stilte in onszelf. Wat doet de stilte met ons? Wat
klinkt er in de stilte? Zoals Gustav Mahler
(componist 1860-1911) ooit zei; “Het belangrijkste
van muziek staat niet in noten geschreven.’’
Plato (Grieks filosoof 427 v.C. – 347 v.C) verwoordde
het als volgt; “Muziek en Ritme vinden hun weg tot
in de geheime plaatsen van de ziel.”

Blok I
1. Arvo Pärt -

Mozart - Adagio voor viool, cello
en piano

Drieluik
(uit: ‘Grondstof’ van Atze van Wieren)

(De dichter komt ter wereld)
Op de rand
De Moeder
De Vader

2. Neil Diamond Dear Father (Uit: Jonathan
Livingston Seagull)
Gertie Bruin: accordeon

Het verhaal van een jonge zeemeeuw die de
vlieglessen van zijn vader zo goed mogelijk probeert te
volgen, maar meer en meer zijn eigen weg gaat.
Vadergedichten (uit de bundel ‘grondstof’)

(De dichter wordt geconfronteerd met verwachtingen
waar hij niet aan kán en wil voldoen)
Droom (Ik ben weer jongen)
Mest
Trui
Terra Incognita

3. Jacob ter Veldhuis - Angel
Gertie Bruin: accordeon

Blok II
Gedichtencyclus ‘Raffinage’
(uit: ‘Grondstof’ van Atze van Wieren)
Foleor van Steenbergen: compositie en piano
Gertie Bruin: accordeon

(De gang door het leven, verwoord en verklankt als de
reis van een suikerbiet, vanaf de akker tot aan
het eindproduct: suiker.)
Te hoop
Bietengor
Voorportaal
Suikerfabriek
Suiker
Vierverlaten

Pauze
Na de pauze gedachtewisseling tussen publiek en
uitvoerenden over de interactie tussen poëzie en
muziek.

Biografieën

Atze van Wieren
dichter

Was voorbestemd boer te worden, maar ging een andere
weg. Hij was o.a. loopbaanadviseur aan de Universiteit van
Groningen. Op zijn vijftigste ging hij minder werken om
meer te kunnen schrijven. Hij won meerdere prijzen,
waaronder de SNS-Literatuurprijs 2002 voor een cyclus
van zeven gedichten, publiceert in tijdschriften en in
veel verzamelbundels is werk van hem opgenomen. In 2006
verscheen bij Uitgeverij IJzer te Utrecht zijn vertaling
van de ‘Duineser Elegieën’ van Rainer Maria Rilke onder
de titel De elegieën van Duino. Bij dezelfde uitgever zag in
2008 zijn poëziebundel Grondstof het licht. In 2011
volgde Bedevaart, zijn derde bundel Eeuwig leven
verscheen september 2017.
Met het Gronings dichterscollectief WP99 realiseerde hij
tot nu toe drie uitgaven:

Poëzie op Sokkels, Suiker, en Van liefde en koude min.

Hij woont sinds 2016 in de stad Groningen, als Fries om
ûtens.
Voor meer gedetailleerde informatie zie
www.atzevanwieren.nl

Foleor van Steenbergen
componist & pianist

Toondichter te Boeraquaire (Boerakker)
De stad-Groninger dichter Sieger MG omschrijft Foleor
van Steenbergen in Schnitger-orgel boek 40 registers,
een man die genoemd mag worden. Waar hij komt klinkt
muziek en worden woorden klanken.
Voorts is hij beeldhouwer, schilder, poëet en bespeelt alles
wat klavieren heeft van melodica tot grote kerkorgels.
En bewoont een Landgoed te Boeraquaire met als
gezelschap 10.000 bomen.
In hem leven de middeleeuwen voort, heer wordt ridder,
het huis een paleis.
Opleidingen: Conservatorium & Kleinkunst Academie te
Amsterdam
Docenten Orgel en Compositie: Albert de Klerk &
Piet Post
Docent Piano: Robert Harris
Docent Kleinkunst: Lies de Wind

Gertie Bruin
accordeonist

Speelt accordeon vanaf jonge leeftijd. Hij studeerde af
als klassiek accordeonist bij docent Egbert Spelde aan
het conservatorium Enschede en behaalde tevens het
diploma Theorie der Muziek aan het conservatorium
Groningen. Daarnaast volgde hij een aantal
masterclasses, waaronder bij Mogens Ellegaard, Mie Miki
en Teodoro Anzellotti. Zijn ruime interesse en ervaring
in origineel gecomponeerde muziek voor de accordeon
varieert van klassiek tot lichte muziek. Naast solo
optredens werkt Gertie Bruin samen met diverse
vocalisten, musici en orkesten.
In 2008 bracht hij zijn eigen solo CD “Dutch Touch” uit,
met daarop nieuwe Nederlandse composities voor
accordeon solo.
Hij is docent accordeon op meerdere muziekscholen.
Van 2009 tot 2015 was hij als hoofdvakdocent accordeon
verbonden aan het ArtEZ Conservatorium (Enschede &
Zwolle)
Vanaf 2010 is hij als docent accordeon verbonden aan de
afdeling Docent Muziek van het Prins Claus
Conservatorium in Groningen.
Vanaf 2016 is hij dirigent van het Leeuwarder Accordeon
Ensemble.
Voor meer gedetailleerde informatie zie
www.gertiebruin.nl

Brunhilde Kuijper
regie

Na ruim 35 jaren als blokfluitiste en zangeres zowel
uitvoerend als in het muziekonderwijs actief te zijn
geweest, besloot zij haar zoektocht naar het antwoord
op de vraag “Wat is Klank?” te intensiveren.
Wat is klank dat het je zo kan raken? Wie ben ik dat ik zo
door klank geraakt kan worden en een ander zo door
mijn eigen klank kan raken? Zo kwam zij er toe de
opleiding tot Klank-Massage-Therapeut van Peter Hess te
gaan volgen.
Als Klankmasseur-therapeut begeleidt zij mensen om d.m.v.
klank in harmonie te komen met zichzelf.
Zij was als blokfluitdocent verbonden aan
muziekscholen, was muziekdocent op The British School
in Assen en zong en speelde in koren en ensembles en
solistisch.
Thans voert zij haar muziekpraktijk in Assen onder de
naam “MCA Klankrijk” (Muziek Centrum Assen.) Daar geeft
zij blokfluitlessen, zang-coaching, ensembles en de
cursus ‘Ontspannen door Klank’. Ook haar twee koren
“As it is in Assen” koor (vrijuit zingen!) en “De GOlden
Assies” zijn hierin ondergebracht.

Olchert Hartholt

oprichter van Het Orfeusplatform
Volgde, aangezien hij niet in de agrarische voetsporen
van zijn vader wilde treden, enigszins verlaat zijn
avondschoolopleiding (Mulo en gymnasium) te
Groningen. Zijn lessen orgel, piano, muziekgeschiedenis en
muziektheorie ontving hij van Garmt J. ten Hoor
(1905-1978).
Achtereenvolgens werkte hij in verschillende functies
bij de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Drenthe te
Assen, de Openbare Bibliotheken in Groningen en Assen en
het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Ook was hij medeoprichter en eerste voorzitter van het
Groninger Kinderkoor en zong een aantal jaren in het
kamerkoor Musica Retorica.

Dichter bij muziek, muziek bij de dichter
Muziek en poëzie zijn twee kunsten maar openen
nieuwe perspectieven wanneer ze gecombineerd
worden. Het Orfeusplatform biedt een podium aan
dichters en musici om na te gaan of deze twee
kunstgroepen elkaar iets te bieden hebben.

Met grote dank aan:
Bo Hamer (ontwerp)
Pytrik Sikkema (organisatie)

Or fe s
P l at form

www.facebook.com/Orfeusplatform

