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De bundel De vier jaargetijden van Vivaldi betreft vandaag misschien
wel één van de meest bekende klassieke muziekstukken aller tijden.
Sommigen zweren heilig bij hun tijdloze genialiteit, anderen dopen ze
als "grijsgedraaid". Welke mening men ook aanhangt, de hedendaagse
Britse componist Max Richter – bekend van zijn filmische en
minimalistische muziek – voelde zich enkele jaren geleden
aangesproken om dit meesterwerk eens grondig te renoveren...
Maar liefst 75% van de originele partituur liet Richter weg. De andere
25% draaide hij door een soort minimalistische, gelaagde looping-
molen. Het resultaat is Vivaldi’s Four Seasons Recomposed by Max
Richter, een vernieuwd klassiek meesterwerk met - naast
minimalistische intieme kippenvelmomentjes, soms ook verrassend
maximalistische uitbarstingen.
De prachtige seizoenen worden ingeleid door een verrassende
miniserie van toegankelijke, hedendaagse werken van eigen bodem.
Ze verwijzen telkens naar de sfeer van een welbepaald seizoen.

the seasons revisited

nicolas dupont

Met meer dan negentig concerten per jaar, is Nicolas Dupont
(°1992) één van de meest actieve Belgische kamermusici van zijn
generatie.” (El Diario Montanes)

Voor dit project werkt Ataneres Ensemble samen met violist Nicolas
Dupont. Zijn verfijnde muzikale intuïtie, virtuoze techniek en integer
spel zijn perfect geschikt voor de extreem uiteenlopende
uitdagingen van de nieuwe versie van een oeroud muzikaal
naslagwerk.



Als lid van verschillende ensembles, creëerde hij reeds een zeventigtal
werken in nauwe samenwerking met componisten, nam hij een tiental
cd’s op en maakte hij opnames voor Belgische, Engelse, Deense,
Italiaanse, Franse, Zwitserse en Nederlandse radio en televisie. Als
concertmeester werkte hij samen met Symfonieorkest Vlaanderen,
Antwerp Symphony Orchestra, Santander Festival Orchestra en leidt hij
het Ataneres Ensemble.

Ataneres Ensemble is een professioneel strijkorkest met roots in
Leuven. Naast het gevestigde repertoire richt het ensemble zich op
originele combinaties over verschillende muziek- en kunstgenres heen.
Sinds het “geboortejaar” 2017, heeft het ensemble bekendheid
verworven met talrijke cross-overprojecten. Daarbij wordt zowel klassiek
als hedendaags repertoire gebracht, vaak minimalistisch en avant-garde,
in combinatie met bijvoorbeeld film of woordkunst.

ataneres ensemble

Ataneres legt een expliciete focus op de Vlaamse en Belgische
hedendaagse muziek. Binnen dit genre werden al een hele reeks
opnames gerealiseerd met lovende kritieken en aandacht op nationale
zenders en internationale streaming-platformen. Het ensemble kreeg
hiervoor in 2019 de Fuga Trofee

Het ensemble is samengesteld uit een mix van Belgische en
internationale musici en staat onder de artistieke leiding van Wim
Spaepen. Ze werken samen met befaamde solisten, dirigenten en
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Concertmeesters van het
ensemble zijn Nicolas Dupont,Nadja Nevolovitsch en Hugh Desmond.



Lente - Tango Tout Court
Zomer - A Kite Rock
Herfst - Nightfall on Prague
Winter - A Conversation with God

programma

misschien ook iets voor jou?

vr 14 okt 2022 om 20u
HOT (Het Orgel Trio) - 
Reflections of duke

www.ccsint-niklaas.be

wo 26 okt 2022 om 20u

SONICO - 
Piazzola-Rovira: The edge of tango

vr 11 nov 2022 om 20u

Ryelandt trio - 
Franz Schubert // Joseph Ryelandt

tickets & meer info

D. Brossé
P. Schuermans
F. Glorieux
L. Van Vlierberghe

Spring 1, 2, 3
Summer 1, 2, 3
Autumn 1, 2, 3
Winter 1, 2, 3

The Four Seasons Recomposed M. Richter
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