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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
WO 04.05 – 20:30

NOISENOISENOISE
Double bill:

Jaap Blonk & La Nueé

20% gefluister
30% sax
20% percussie
30% orkaan

LOCATIE

Kunstencentrum nona  
Gouden Zaal

BEZETTING

Jaap Blonk stem, elektronica en 
visuals

La Nueé
Johannes Eimermacher compo-
sitie en altsaxofoon
Audrey Lauro altsaxofoon
Frans Van Isacker altsaxofoon
Sylvain Debaisieux tenorsaxo-
foon
Hanne De Backer baritonsaxo-
foon
João Lobo drums
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Programma 
JAAP BLONK

YappiScope 
is Jaap Blonks voorstelling met visuele projecties.

Het is een ‘work in progress’, waar voortdurend nieuwe elementen
voor worden ontwikkeld.

Er zijn korte video’s, interactieve animaties, live soundtracks bij
stomme films, partituren waar hij doorheen wandelt en ander multimedia-

werk.
Uiteraard spelen zijn virtuoze stemtechniek en flexibele inzet van

elektronisch geluid een belangrijke rol.
Het programma beleefde zijn première in 2012 in de San Francisco

Cinemateque en werd sindsdien vertoond op vele plekken in de
Verenigde Staten, Canada, Zuid-Amerika en Europa.

LA NUEÉ

Saxofoonkwintet ‘La Nuée’ (Nederlands: ‘De Zwerm’) stelt zijn debuutalbum 
voor dat in 2021 werd opgenomen in Kc Nona. Het eerste werk dat zij 
deze avond brengen is een excursie doorheen de wijde variëteit van blaas-
technieken op de saxofoon. Door te blazen zonder dat het riet daarbij re-
soneert wordt een extreem zacht geluid voortgebracht en ontstaat een 
kwetsbare soundscape die subtiel en constant van kleur blijft veranderen.

Tijdens het tweede werk wordt het kwintet bijgestaan door drummer Joao Lobo. 
Deze compositie is gebaseerd op een grafische partituur die richting en vorm sug-
gereert, terwijl er tegelijkertijd toch ruimte blijft voor onverwachte interacties tus-
sen de muzikanten. Een zwerm die als één lichaam beweegt, ademt en manoe-
vreert, die uit elkaar valt en zich terug herenigt. Een lichaam dat complexer is 
dan louter de som van de verschillende delen. De relatie tussen de muzikanten
en de wederkerige invloed die ze uitoefenen op elkaar, doen 
een nieuwe entiteit ontstaan met een geheel eigen karakter.    
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Biografieën 
Jaap Blonk

Jaap Blonk is componist, performer en dichter. Hij studeerde wiskunde en muziek-
wetenschap aan de universiteit, maar voltooide die studies niet. In de loop van de 
70er jaren ging hij saxofoon spelen en componeren. Rond zijn 30e ontdekte hij zijn 
mogelijkheden als stem-performer, eerst bij de voordracht van poëzie en daarna in 
improvisaties en zijn eigen stukken. Bijna twintig jaar was de stem zijn voornaamste 
middel voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe klanken. Vanaf 1994 is Blonk 
met elektronica gaan werken, eerst op basis van samples van zijn eigen stem, daarna 
ook met de pure synthese van geluid. In 2006 heeft hij een sabbatical genomen en 
een jaar niet opgetreden. Vanuit een hernieuwd enthousiasme voor de wiskunde 
stortte hij zich op het programmeren en verwierf zich een nieuwe vrijheid in het cre-
eren van muziek, visuele animatie en poëzie. 
Als vocalist is Jaap Blonk uniek door zijn uitstraling op het podium en zijn vrijmoe-
digheid in improvisaties, gepaard aan een scherp besef van structuur. Optredens 
brachten hem naar alle continenten. Het gebruik van live-elektronica heeft zijn 
concerten een belangrijke extra dimensie gegeven. Vanaf 2012 brengt hij ook zijn 
programma “YappiScope” met live visuals. Naast zijn vele solo’s werkte hij samen 
met tal van musici in de hedendaagse en geïmproviseerde muziek, zoals Maja Rat-
kje, Mats Gustafsson, Carl Ludwig Hübsch, Michael Lentz, Kees Wieringa, Michiel 
Braam, Cor Fuhler, The Ex, het Nederlands Blazers Ensemble en de Ebony Band. De 
Duitse componiste Carola Bauckholt schreef enkele stukken voor hem, waaronder 
een werk voor stem en orkest. 

La Nueé 

Geïnspireerd door het fenomeen van zwermen vogels, brengt La Nuée (Engels: The 
Flock) een groep muzikanten samen die samensmelten tot één klanklichaam. Eén 
enkel organisme dat kan bewegen als een entiteit, ademen, van vorm veranderen, 
van dichtheid, van manoeuvres, van richting, van snelheid, een entiteit die zich kan 
opsplitsen in subgroepen, in individuen, kan verdwalen in chaos en zich weer kan 
herenigen. Een lichaam dat complexer is dan de som van al zijn elementen. Het is 
de relatie tussen deze elementen, hun wederzijdse invloeden die leven geven aan 
het individuele karakter van dit nieuwe lichaam.
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Kunstencentrum nona

Kunstencentrum nona maakt kunst en cultuur toegankelijk door zijn focus op ver-
scheidenheid, verrijkende ontmoetingen en uitdagende confrontaties. Het onder-
streept zijn rol als broedplaats voor nieuw artistiek werk waarbij beeldende kunst, 
dans, muziek en theater de kerndisciplines zijn. Bij kunstencentrum nona krijgen 
kunstenaars volop kansen om zich te ontplooien en de dialoog met het publiek in 
Mechelen - en ver daarbuiten - aan te gaan.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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Tickets & info: www.amuz.be

Laus Polyphoniae
19 - 28 augustus 2022

Huelgas Ensemble
Lieve Blancquaert
Tiburatina Ensemble
Ratas del viejo Mundo 
Stile Antico
Sollazzo Ensemble
L'Achéron
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever 
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Frank Nobels, 
Tom Van den Eynde, Raymond Vander-
waeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association.


