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I

nternationaal kamermuziekensemble Tmesis, laureaat van de Supernova

Competitie 2016 door Klara, ontsproot in 2016 aan het Brusselse Koninklijk
Conservatorium, waar zij nu in residentie zijn. In haar korte bestaan werd Tmesis reeds
uitgenodigd op festivals als het Klarafestival, het Portugese HARMOS Festival, het

“Tmesis' uitvoering van

Nederlandse Schiermonnikoogfestival en het festival Midis-Minimes. Zij werden

de aartsmoeilijke

uitgezonden op het Euroclassical Online Festival, Musiq3, Radio Klara en de Britse
zender BBC Radio 3.
Deze jonge, enthousiaste musici delen hun passie voor uitdagende, originele
kamermuziek. Tmesis’ programma’s garanderen dan ook muzikale reizen vol
(her)ontdekkingen doorheen divers en opwindend repertoire. Verrassende (eigen)

Kamersymfonie van
Schönberg, gaf me een
heuse aha-erlebnis!"

arrangementen geven een frisse kijk op monumentale (orkestrale) meesterwerken, met
Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen als lichtbaken.
De kwintetformatie, in feite een ‘orkest op zakformaat’ (blazers, strijkers en piano), is
de solide basis die leidt doorheen een verhaal vol variatie. Verschillende literatuur voor
kwintet, onderbroken in de geest van het retorische ‘tmesis' (oud-Grieks voor
‘snijding, coupure, breekpunt’) door werken in contrasterende bezetting en stijl (duo,
trio, …) – de mogelijkheden zijn eindeloos!

(Jan Michiels, radio Klara)

Programmavoorstel – Orkest op zakformaat

C. Debussy (1862-1918) (arr. T. Mulleman (1993))

“Vijf

[10’]

kamermuzikanten

die

zich

aan

orkestrepertoire wagen. Het klinkt een beetje als David

– Prélude à l'après-midi d'un faune ( luister hier)

die Goliath te lijf gaat. Gelukkig treft Tmesis even raak
H. Eisler (1898-1962)

[15’]

als de kleine herdersjongen. Het leverde hen vorig jaar
nog de overwinning op in de Supernova competitie

– Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben, opus 70

van Klara.
C. Debussy (1862-1918) (arr. F. Neyrinck (1985))

[4’]

– Prélude “…Bruyères”
F. Neyrinck (1985)

[4’]

kwintet

verrast

met

fris

klinkende

l’après-midi d’un faune en Bruyères. Ook de
eerste Kammersymphonie van Arnold Schönberg in
een arrangement van diens leerling Anton Webern

[20’]

– Kammersymphonie nr. 1, opus 9 ( luister hier)
M. Ravel (1875-1937) (arr. T. Mulleman (1993))

jonge

schaalmodellen van onder meer Debussy’s Prélude à

– Debussy Echo
A. Schönberg (1874-1951) (arr. A. Webern (1883-1945))

Het

blijkt een kolfje naar hun hand. Naast herwerkte
muziek brengt het ensemble ook een recent stuk van
de jonge Belgische componist Frederik Neyrinck. Ravel

[7’]

en Eisler vervolledigen het programma.”

– Alborada del gracioso
(vrij naar MIRY Sundays, Gent)

Programmavoorstel – Troubadours van de 21ste eeuw
C. Debussy (1862-1918) (arr. T. Mulleman (1993))

‘…ze kwamen van heinde en verre’, die

[10’]

middeleeuwse troubadours en minstrelen. Nee, voor

– Prélude à l'après-midi d'un faune ( luister hier)

deze poëet-muzikanten was geen afstand te groot,
O. Messiaen (1908-1992) (arr. T. Mulleman (1993))

[4’]

geen

boodschap

te

min.

Zij

legden

eenzame

pelgrimages af van hof tot hof om hun legenden,

– Prélude "La colombe"

mythen en sagen te bezingen, van generatie op
C. Saint-Saens (1835-1921) (arr. T. Mulleman (1993))

[7’]

– Danse macabre
I. Stravinsky (1882-1971)

Uw gids op deze muzikale pelgrimage is‘21ste-eeuws
[15’]

– Suite de l'Histoire du soldat
B. Martinů (1890-1959)

generatie, van mond op mond.

troubadoursgezelschap’ Tmesis. In dit programma vol
folklore zingen zij over legenden, mythen en sagen.
Welke componist liet zich immers niet rijkelijk inspireren

[15’]

– Duo no.1, H.157 ( luister hier)

door

mythologie,

sprookjes

en

legendarische

avonturen?
Tmesis brengt haar muziek bovendien in haar eigen

C. Debussy (1862-1918) (arr. C. Debussy)

[3’]

– Prélude "...Minstrels"

Langue

d’oc:

(eigen)

arrangementen,

of

hercomposities, staan symbool voor het doorvertellen
van de troubadours, van concertzaal tot concertzaal,

M. Ravel (1875-1937) (arr. T. Mulleman (1993))
– Alborada del Gracioso

[6’]

van mond op mond, van oor tot oor… Wedden dat u
het ook doorvertelt?

Repertoire
QUINTET
C. Debussy (arr. T. Mulleman) - Prélude à l'après-midi d'un faune (arrangement voor fl, kl, v, vlc, p) ( luister hier)

[10’]

M. Ravel (arr. T. Mulleman) - Alborada del Gracioso (arr. voor fl, kl/baskl, v, vlc, p)

[6’]

A. Schönberg (arr. A. Webern) - Kammersymphonie no.1, op.9 (arr. voor fl, kl, v, vlc, p) ( luister hier)

[20’]

H. Eisler - Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben, op. 70 (fl, kl, v/va, vlc, p)

[15’]

C. Saint-Saens (arr. T. Mulleman) - Danse macabre (arr. voor fl, kl, v, vlc, p)

[7’]

QUARTET
C. Debussy (arr. F. Neyrinck) - Prélude "...Bruyères" (arr. voor fl, kl, v, vlc)

[4’]

F. Neyrinck - Debussy Echo (fl, kl, v, vlc)

[4’]

O. Messiaen (arr. T. Mulleman) - Prélude "La colombe" (arr. voor fl, kl, v, vlc)

[4’]

M. Ravel - (arr. T. Mulleman) - Prélude (arr.. voor fl, kl, v, vlc)

[3’]

TRIO
L. Francesconi - Impulse II (kl, v, p)

[15’]

I. Stravinsky - Suite de l'Histoire du soldat (kl, v, p)

[15’]

R. Schumann (arr. T. Kirchner) - Sechs Studien in kanonischer Form, op.56 (arr. voor v, vlc, p)

[18’]

DUO
A. Jolivet - Sonatina voor fluit en klarinet ( luister hier)

[10’]

B. Martinů - Duo no.1, H.157 (v, vcl) ( luister hier)

[15’]

G. Scelsi - Ko-Lho (fl, cl)

[8’]

G. Scelsi - Duo (v, vlc)

[10’]

C. Debussy - Sonate voor viool en piano

[15’]

C. Debussy (arr. C. Debussy) - Prélude "...Minstrels" (arr. voor v, p)

[4’]

C. Debussy (arr.) - Élégie (arr. voor vlc, p)

[4’]

“En ondanks hun jonge leeftijd,
hebben deze artiesten toch al een
prachtige klank! Hun repertoirekeuze
getuigt ook van een vanzelfsprekende
intelligentie en maturiteit.”
(Laurent Graulus, Musiq3)

Media

“Deze jonge mensen spelen over
elke moeilijkheid heen en
bereiken een zeer professioneel
niveau van samenspel op een
verrassend jonge leeftijd!”
(Supernova 2016, radio Klara)
Tmesis – ‘Troubadours van de

21ste

eeuw’

www.youtube.com/watch?v=Y00sxCp4uNQ

Luister naar ons op Soundcloud:
https://soundcloud.com/user-964809309

Contact

Panagiota Giannaka +32 485 80 81 09
Tim Mulleman +32 499 48 66 41
tmesis.ensemble@gmail.com

Volg ons ook op:
www.tmesisensemble.com
http://vi.be/tmesis
www.facebook.com/Tmesisquintet

