WagnerActiviteit: Ontmoeting met Jan Vandenhouwe, de nieuwe intendant van Opera
Vlaanderen | Zaterdag 21 maart | Gent
U heeft het wellicht al gemerkt:
sinds enkele maanden staat er met
Jan

Vandenhouwe

een

nieuwe

intendant aan het hoofd van Opera
Vlaanderen. Op 21 maart hebben we
het genoegen om hem bij ons te
mogen ontvangen. We geven hem carte blanche, maar hij zal ons zeker zijn visie op opera en
Wagner uit de doeken doen. Hij zal ons eveneens het project C(h)oeurs – een voorstelling met
koormuziek van Wagner en Verdi die binnenkort te zien is in Gent en Antwerpen – toelichten.
Jan Vandenhouwe zal tenslotte ook op uw vragen kunnen antwoorden. Kortom, dit wordt zeker
en vast een bijzonder interessant gesprek.
Om met deze activiteit een ruimer publiek te bereiken, mag elk lid ook gratis een niet-lid
meebrengen.

Jan Vandenhouwe is artistiek directeur opera van Opera Ballet
Vlaanderen, met ingang van het seizoen 2019-’20. Na studies musicologie
in Leuven en Berlijn ging hij aan de slag als opera- en muziekrecensent
voor de De Standaard. Van 2005 tot 2008 was hij dramaturg in de Opéra
national de Paris, waar hij nauw samenwerkte met artistiek leider Gerard
Mortier en waar hij ook de programmering van L'Amphithéâtre Bastille
voor zijn rekening nam. In de periode 2009-’11 was Jan Vandenhouwe
verbonden aan het Concertgebouw Brugge als concertprogrammator. Als
freelance (muziek)dramaturg verleende hij zijn medewerking aan
producties van onder meer het Teatro Real (Madrid), Ensemble
InterContemporain en Klarafestival. Als dramaturg kan hij bogen op een
intensieve samenwerking met onder meer Anne Teresa De Keersmaeker (Così fan tutte, Mitten wir im
Leben sind/Bach6Cellosuiten, De zes Brandenburgse Concerten) Alain Platel (C(H)OEURS, Nicht
schlafen), Ivo van Hove (Macbeth, Brokeback Mountain, Salome, Boris Godoenov, Don Giovanni) en
Johan Simons (Fidelio, Boris Godoenov, Das Rheingold, Alceste). Van 2015 tot 2017 was Jan
Vandenhouwe hoofddramaturg voor de Ruhrtriennale, onder de artistieke leiding van Johan Simons.
Bron: Opera Vlaanderen

Programma:
10.15 u.-10.30 u.: Onthaal
10.30 u.-12.30 u.: Ontmoeting met Jan Vandenhouwe
12.30 u.-14.00 u.: Middagmaal:
•

Gentse stoverij met appelmoes & verse frietjes

•

Steak natuur/champignonsaus/pepersaus met slaatje &
verse frietjes

•

Scampi diabolique met frietjes

Praktische info:
> Wanneer:

Zaterdag 21 maart, 10.30 u.

> Waar:

Eetcafé Uilenspiegel
Korte Kruisstraat 3
9000 Gent
➔ Parkeertip indien u de LEZ wil vermijden: de parking aan het
zuid kunt u zonder problemen binnen- en buitenrijden.

> Prijs:

Lezing: Gratis voor leden – Elk lid mag ook GRATIS één niet-lid
meebrengen | €5 voor andere niet-leden | Maaltijd: €20
Gelieve de maaltijd vooraf per overschrijving op BE28 3631 0687
2620 te betalen. Vermist wij de bestelde gerechten ook moeten

betalen, kan het betaalde bedrag niet teruggestort worden.
Bedankt voor het begrip.
> Inschrijvingen:

Gelieve uw aanwezigheid voor 17 maart te bevestigen door een
mail naar info@wagnervrienden.be te sturen. Meld ons ook uw
keuze voor het middagmaal.

WagnerActiviteit: Die Walküre - Analyse van de 2de akte door Bernard Huyvaert | Zaterdag 16
mei | Gent
In mei geeft onze voorzitter zijn tweede lezing van het seizoen. Hij zal de tweede akte van Die

Walküre inhoudelijk toelichten en analyseren. Meer informatie over deze activiteit volgt later
nog in een van onze volgende nieuwsbrieven. Gelieve ook nog te wachten tot dan om u in te
schrijven.

Seizoen 2020-2021: enkele data
Ondertussen beginnen we stilaan al met het vastleggen van enkele data voor het volgend
seizoen. Deze kunt u eventueel reeds noteren, maar dit blijft voorlopig nog onder voorbehoud
van wijzigingen:
•

Zaterdag 19 september 2020: Lezing door professor Freddy Mortier in Gent

•

Zaterdag 12 december 2020: Götterdämmerung in Amsterdam

•

Zondag 7 of 14 februari 2021: Der Fliegende Holländer in Amsterdam

