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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

ZINDERING
VR 10.12 – 20:30

Moving Hands
Kim Van den Brempt

LOCATIE / IN SAMENWERKING 

MET 

Cultuurcentrum Mechelen

BEZETTING

Kim Van den Brempt – piano

 

Brusselse pianist Kim Van den Brempt brengt een programma 
waarbij componisten uit de lage landen in dialoog treden met het 
Amerikaanse icoon van de minimalistische muziek, Philip Glass. 
Het belooft een intiem, warm, elegant, dynamisch, kleurrijk, 
zoekend en beeldend solo pianorecital te worden.
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Programma
Philip Glass  
Mad Rush

Philip Glass  
Etude 4 

Johan Hoogewijs  
The River 

Philip Glass  
Etude 8 

Tuur Florizoone  
To Winter 

Philip Glass  
Etude 2  

Zao Van den Brempt  
Spirit 

Philip Glass  
Etude 6 

Brendan Jan Walsh  
Prelude 
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Biografie 
Kim Van den Brempt 
Piano spelen in de 21ste eeuw is voor mij een zoektocht naar verbintenissen, be-
tekenissen en overtuigingen. Door ontmoetingen -  toevallig, onverwacht of opge-
zocht - meanderen mijn artistieke projecten tussen compositie en improvisatie, tus-
sen experiment en repertoire, tussen solo en ensemble, tussen stem en instrument. 
Ook tussen literatuur, filosofie en beeldende kunsten. Ik stel vast dat de piano met 
haar oeroude en klassieke klankbeeld een bruggenbouwer kan zijn tussen genera-
ties, genres en kunstvormen. 

Het is een wandeling die begon in het conservatorium van Brussel. Daar lanceerde 
ik samen met enkele vrienden ‘Black Jackets Company’: een bont gezelschap van 
componisten en uitvoerders. We zetten de meest wilde, experimentele en heden-
daagse muzikale ideeën om in telkens opnieuw zinderende performances. Geduren-
de een 10-tal jaren speelden we meer dan 100 creaties en werkten we met tientallen 
componisten van over de hele wereld. We brachten concerten in België, Duitsland, 
Spanje, Italië en zelfs op festivals in Chili en Venezuela. Aan datzelfde conservato-
rium studeerde ik bij Jan Michiels en later aan het Conservatoire National Supérieur 
de Musique te Parijs bij Alain Planès en Pierre Laurent Aimard. Een wonderlijk voor-
recht om bij al deze grote meesters de knepen van het vak te leren.

In mei 2005 werd ik gevraagd om mee te spelen op een concert van Ensemble 
Musiques Nouvelles onder leiding van Jean-Paul Dessy. Tot op heden speel ik nog 
steeds regelmatig in producties van Ensemble Musiques Nouvelles. Ook werk ik 
regelmatig samen met het Centre Henri Pousseur in Luik, onder andere samen met 
violiste Claire Bourdet.

Tegelijk werd mijn interesse gewekt voor het onuitputtelijke en verbluffend mooie 
vak van ‘liedbegeleider’. In de klas van Frans Truyts werden in Brussel de kiemen 
gelegd waarvan ik tot op de dag van vandaag de vruchten pluk. Om dit domein 
verder te ontdekken vertrok ik met mijn masterdiploma op zak naar Londen, waar 
ik in de Guildhall School of Music een postgraduaatopleiding volgde bij Graham 
Johnson. Opnieuw een unieke leerschool om samen met zangers van over de hele 
wereld repertoire en vooral knowhow op te bouwen. Nadien bracht ik liedrecitals 
met vooraanstaande solisten zoals Lucienne Van Deyck, Ilse Eerens, Thomas Blon-
delle, Ana Naqe en Wilfried Van den Brande. Als duo met sopraan Elise Caluwaerts 
staan we ondertussen meer dan 15 jaar op het podium. In 2014 maakten we samen 
de CD ‘Nightfall’ waarmee we een tournee verzorgden doorheen de Vlaamse cul-
turele centra.



5

De laatste jaren sijpelen ook andere kunstvormen in mijn pianospel. Zo was er de 
literatuur met een drieluik rond Marcel Proust, een tournée met Lize Spit (‘Avond-
rood’ met sopraan Elise Caluwaerts) en optreden met Sinet Volders in de Bijloke. 
Samen met schrijver en filosoof Laurent de Sutter bracht hij de muziek van John 
Cage en Philip Glass tot leven.

Paul Van Gysegem met zijn beelden, doeken, én met zijn vrijgevochten contrabas en 
Anne Jones met haar leisteen in al zijn fragiele schoonheid voeren me naar steeds 
nieuwe, improviserende en inspirerende muzikale werelden.

In 2020 bracht ik mijn solo project ‘Moving Hands’ uit, op de planken en op CD. Met 
dit project krijgt de piano een minimalistisch en hedendaags kleedje. Enkele etudes 
van icoon Philip Glass gaan in dialoog met werken die vijf componisten speciaal 
voor de gelegenheid componeerden.

Ondertussen blijf ik verbonden aan het SLAC (conservatorium Leuven) als leraar pi-
ano en coach ik jonge professionele muzikanten om mee richting te geven aan hun 
zoektocht naar verbintenissen, betekenissen en overtuigingen.

Een wandeling die ooit begon waarvan ik geen idee heb naar waar ze me nog zal 
brengen, maar die onderweg de meest boeiende uitzichten biedt, heeft geboden 
en ongetwijfeld nog zal bieden.
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Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de 
stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden 
van buitenaf. 
Ze bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke 
kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. Ze hebben oog voor de artistieke 
productie in onze stad. Waar mogelijk ondersteunen ze lokale artistieke initiatieven 
of opkomend talent samen met hun lokale partners.
Cultuurcentrum Mechelen profileert zich met een gevarieerd tentoonstellingsaan-
bod. De tentoonstellingen zijn voornamelijk eigen producties, waar zoveel mogelijk 
in dialoog wordt gegaan met kunstenaars of partners. Dit resulteert in een eigen-
zinnig en uniek programma.
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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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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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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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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 VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, 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-of geluidsop-
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
mechelen@festival.be

www.zinderingfestival.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 en de International 
Society for Contemporary Music.
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