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wo 17 sep 2008 
Champ d’aCtion & Blindman

do 9 okt 2008 
Spiegel String Quartet

wo 28 jan 2009 
Spectra enSemble olv. Filip rathé

wo 4, do 5 mrt 2009  
lod & b’rock olv. Frank agSteribbe

do 26 mrt 2009 
enSemble intercontemporain olv. pierre boulez

za 28 mrt 2009 
champ d’action & Studenten conServatorium antwerpen
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Verstockt, 19.15 uur, foyer de kunsthaven
begin concert 20.00 uur
einde omstreeks 21.15 uur
er is geen pauze 
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gelieve uw gSm uit te schakelenPictogrammen DeSingel

AUDIO

reageer
& win

de inleidingen kan u achteraf beluisteren via www.desingel.be 
Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze.

op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, appreciatie, … 
betreffende het programma van deSingel met andere toeschouwers delen. 
Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze. 
neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans om tickets te winnen.

bij elk concert worden cd’s te koop aangeboden door ’t klavervier, 
kasteeldreef 6, Schilde, 03 384 29 70 > www.tklavervier.be

foyer de kunsthaven
enkel open bij avondvoorstellingen in rode en/of blauwe zaal 
open vanaf 18.40 uur 
kleine koude of warme gerechten te bestellen vóór 19.20 uur 
broodjes tot net vóór aanvang van de voorstellingen en tijdens pauzes 
 
hotel ramada plaza antwerp (desguinlei 94, achterzijde torengebouw ing)

 restaurant hugo’s at ramada plaza antwerp 
 open van 18.30 tot 22.30 uur

 gozo-bar 
 open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
 deSingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw toegangsticket

Champ d’aCtion & 
Blindman

CritiCal Band
eriC sleiChim (°1958) 
ruisveld (wereldcreatie)  5’ 
[tutti]

James tenney (1934-2006) 
Saxony  8' 
[4 saxofoons + tape-delay system]

gérard grisey (1946-1998) 
périodes  16' 
[fluit, klarinet, trombone, viool, altviool, cello, contrabas]

giaCinto sCelsi (1905-1988) 
okanagon  10’ 
[harp, contrabas, percussie]

James tenney  
voice(s)  20‘ 
[vrouwenstem, variable ensemble en tape-delay systeem]

serge VerstoCkt (°1957) 
twisted pair n°1 (wereldcreatie) 10’ 
[4 saxofoons, mezzo, contrafagot, percussie, klarinet, 2 trombones, 
electronics, cello, contrabas, harp]



hoed af Voor James 
tenney

dit concertprogramma is een eerbetoon aan de twee jaar geleden overle-
den amerikaanse componist james tenney (1934-2006). naast twee wer-
ken van deze merkwaardige componist voeren de ensembles ook muziek 
uit van componisten die tot het zogenaamde ‘spectralisme’ gerekend wor-
den, een strekking die belangrijke uitgangspunten deelt met tenney op vlak 
van compositietechniek, harmonie en esthetiek. tenslotte bewijzen de cre-
aties van eric Sleichim en Serge verstockt dat tenney ook voor de huidige 
generatie componisten een bron van inspiratie blijft.
james tenney vertrekt voor de meeste van zijn composities van een een-
voudige idee die in een systematisch proces wordt uitgevoerd. zijn beruch-
te ‘postal pieces’ (1965-71), een reeks van tien partituren op postkaartfor-
maat, deels in grafische notatie, zijn daar een mooi voorbeeld van. in zekere 
zin beoefent tenney dus een soort van conceptuele muziek, maar die wordt 
in ieder geval in evenwicht gehouden door zijn bovenmatige belangstelling 
voor de eigenschappen van geluid en voor de waarneming daarvan door 
de luisteraar. zijn concepten en projecten hebben dus bijna altijd een bijzon-
der zintuiglijke dimensie en de uitwerking is te situeren op het raakvlak van 
akoestiek (geluid) en psychofysiologie (waarneming van geluid). het bekend-
ste werk van tenney is ‘Critical Band’ (1988), niet toevallig ook de titel van 
dit concertprogramma. in deze compositie voor een zelf te kiezen bezetting 
spelen alle musici bij aanvang de stemtoon (‘diapason’) a’ (440 hertz). vanuit 
die centrale toon vertrekt een stijgende en een dalende lijn. telkens na ne-
gentig seconden wordt een hogere, respectievelijk lagere toon gespeeld, 
totdat - na ongeveer zeventien minuten - de octaafafstand bereikt wordt. 
in den beginne was de unisono (éénklank), en op het einde keert men daar-
naar terug: ook een octaaf is een ‘unisono’. dit zou een nogal simplistisch 
voorbeeld van contrapunt in inversie zijn, ware het niet dat de intervallen die 
in de stijgende en dalende lijn voorkomen zo klein zijn, dat ze in het begin 
van het werk nauwelijks als een andere toon zijn waar te nemen. de minus-
cule afwijkingen van de begintoon overschrijden de kritische drempel van 
ons gehoor niet. je kan deze microtonen vergelijken met zeer kleine orga-
nismen die niet waarneembaar zijn met het blote oog, en die slechts met 
behulp van een microscoop zichtbaar zijn. Stap na stap, interval na interval, 
hoort de luisteraar dus achtereenvolgens een éénklank, een lichte ontstem-
ming (kleine zweving) van die toon, een nieuwe (hogere en lagere) toon en 
een terugkeer naar de begintoon maar dan in het octaaf.

de opbouw van die intervallen is gebaseerd op een zogenaamde ‘harmo-
nische reeks’, en daarmee is een tweede constante in tenney’s werk aan-
gehaald. zoals zijn mentor harry partch stelt tenney zijn toonmateriaal sa-
men door rekenkundige verhoudingen toe te passen op een grondtoon. in 
‘critical band’ gaat het bijvoorbeeld achtereenvolgens om de intervalpro-
porties 129/128, 65/64, 33/32, 17/16 (kleine secunde), 9/8 (grote secunde), 
5/4 (grote terts) enzovoort. daarmee bevindt hij zich in kringen van de ‘just 
intonation’ die via partch en ben johnston heel wat impact hadden op de 
amerikaanse experimentele muziek, en die vandaag ook in europa aan-
hangers hebben (o.m. christopher Fox, peter adriaansz, in eigen land tim 
mariën). omdat deze intervalverhoudingen ook in de boventoonreeks te 
vinden zijn is er een verband tussen tenney’s muziek en die van de zo-
genaamde spectralisten. een spectrum is namelijk synoniem voor een bo-
ventoonreeks. met uitzondering van een elektronische sinustoon heeft elke 
toon een boventoonreeks bestaande uit zeer zacht meeklinkende hogere 
tonen. juist omwille van de zeer lage geluidssterkte hoort de luisteraar deze 
boventonen niet als toonhoogten (anders zou elke afzonderlijke toon een 
akkoord zijn), maar wel als kleuring van de basistoon. boventonen bepa-
len dus de klankkleur of het timbre van een toon. Spectrale componisten 
‘vertalen’ die boventonen in toonhoogten: ze leiden als het ware akkoorden 
af uit een afzonderlijke klank(kleur). dat deze strekking sinds de jaren 1970 
vooral in Frankrijk tot bloei kwam hoeft niet te verbazen. timbre en klank-
sensualiteit zijn hier steeds belangrijk geweest (denk maar aan debussy of 
messiaen), en bovendien bestaat er een lange muziektheoretische traditie 
in Frankrijk om harmonie af te leiden uit een ‘natuurlijk’ principe als de akoes-
tische boventoonreeks. jean-philippe rameau vatte dit in 1722 reeds samen 
in de titel van zijn beroemde harmonieleer: ‘traité de l’harmonie reduite à 
ses principes naturels’. op het programma van vanavond staat werk van 
één van de meest vooraanstaande Franse spectralisten, namelijk gérard 
grisey. de italiaanse componist giacinto Scelsi vertrekt strikt genomen niet 
van de boventoonreeks, maar omdat hij zijn muziek volledig concipieert van-
uit het klankmatige en daarbij dankbaar gebruikt maakt van verstemmingen 
hoort hij ook perfect thuis in een hommage aan james tenney.



James tenney 
saxony (1978)
van 'Saxony' bestaan verschillende versies: voor een of meerdere saxofo-
nisten en tape-delay, voor koperkwintet, voor 3 saxofoons, voor strijktrio 
of voor strijkkwartet. ook ‘voice(s)’ heeft een variabele bezetting voor een 
zelf samen te stellen ensemble, een of meerdere stemmen en meervoudige 
tape-delay. bij tape-delay wordt een stukje opgenomen muziek meerdere 
malen herhaald, op door de componist te bepalen tijdsintervallen. eén stem 
resulteert zo in een vaak complex web van meerdere op elkaar gestapelde 
stemmen. deze twee werken kunnen dus als een stochastische canon voor 
variabele bezetting getypeerd worden: een canon omdat alle stemmen na 
en boven elkaar dezelfde melodie spelen, stochastisch omdat het samen-
treffen van die stemmen door toevalsoperaties bepaald is.

gérard grisey 
périodes (1974)
het septet ‘périodes’ maakt deel uit van de monumentale cyclus ‘les 
espaces acoustiques’ (1974-85), samen met het latere werk ‘vortex 
temporum’ de belangrijkste verwezenlijking van grisey en het geboorte-
kaartje van het Franse spectralisme. de cyclus begint met een werk voor 
solo altviool, gevolgd door een compositie voor septet (périodes), en nog 
vier andere werken in een steeds uitgebreidere instrumentatie. het laatste 
werk uit deze cyclus is voor 4 solo-hoorns en 82 instrumenten: of hoe van-
uit één toon van een altviool een geweldige akoestische ruimte ontvouwd 
wordt. in ‘périodes’ volgen verschillende secties elkaar op. in het begin ko-
men vooral de strijkers op de voorgrond (in het bijzonder de altviool), maar 
gaandeweg krijgen deze klanken een rijkere kleuring door toevoeging van 
de andere instrumenten. het slotdeel staat bekend als de eerste toepassing 
van het spectralisme in de muziekgeschiedenis.

giaCinto sCelsi 
okanagon Voor harp, ContraBas en tom-tom (1968)
Scelsi was een italiaanse graaf die voor zijn dood nagenoeg volledig onbe-
kend was in muzikale kringen. hij was een componist die weliswaar vele 
werken bedacht, maar die niet in staat was die klankvoorstellingen ook op 
partituur te brengen. Scelsi liet zich dan ook bijstaan door een heleboel as-
sistenten aan wie hij zo precies mogelijk uiteenzette welk klankbeeld hem 
voor ogen stond. Soms bediende hij zich van een zelfgebouwd primitief in-
strumentje om zijn ideeën te verduidelijken. de kwaliteit van het werk van 
Scelsi is bijgevolg sterk afhankelijk van het inlevingsvermogen en het tech-
nisch kunnen van zijn assistenten. ‘okanagon’ is wat dat betreft een voltref-
fer, waarin Scelsi’s grote klankfantasie adequaat tot uitdrukking gebracht 
werd. het werk heeft bovendien, zoals menig andere compositie van Scelsi, 
een haast ritueel karakter.

eriC sleiChim 
ruisVeld (2008)
over deze creatie vond ik jammer genoeg niet meer informatie dan wat in 
de aankondiging van dit concert staat. Sleichim is natuurlijk bekend als de 
oprichter van het blindman saxofoonkwartet, waarmee hij dit instrument 
emancipeerde tot een volwaardige klankbron voor nieuwe muziek. hij deed 
dit vooral door de zogenaamde ‘nevengeluiden’ (klapperen van de kleppen, 
slap-tongue: een percussieve klank met de tong, toonloos spelen, enzo-
voort) als volwaardige muzikale klanken te gebruiken. in dat opzicht sluit 
zijn muziek naadloos aan bij het werk van tenney en Scelsi. over deze nieu-
we compositie schrijft Sleichim in de aankondiging: “in ruisveld voor zang, 
draaitafels, elektrische gitaar, blazers, snaren en percussie kleuren teksten 
en muziekfragmenten een langzaam verglijdend landschap van abstracte 
klanken. musici bewandelen constant de limiet tussen lucht en klank, wrij-
ving en toon, adem en taal. de eigenheid van hun instrumentarium filtert ruis 
als oerklank tot vele gedaanten en schept een witte klankwolk in voortdu-
rende metamorfose. Stilte wordt ruis wordt klank.”

serge VerstoCkt 
twisted pair n°1 (2008)
bij systemen die informatie via kabels overdragen (ethernet, internet) zijn de 
kabels merkwaardig genoeg altijd door elkaar gevlochten om interferenties 
of andere storingen te vermijden. daarop slaat de titel van Serge verstockts 
nieuwste compositie voor ensemble: het ‘twisted pair’ slaat op het naast, 
door en op elkaar gebruik van informatie die niet rechtlijnig gekanaliseerd 
wordt, maar die zoals de kabels door elkaar gevlochten wordt. de informa-
tie komt in het geval van deze compositie ook van buitenaf. verstockt heeft 
gedurende een jaar overal waar hij kwam geluiden opgenomen met een 
surround recorder. voor ‘twisted pair n°1’ gebruikte hij bijvoorbeeld flarden 
uit de olympische hymne die tijdens de openingsceremonie in peking via 
televisie tot hier doordrong. ook het gebruik van tibetaanse hoorns duidt 
aan dat de tibet-kwestie de componist niet onberoerd liet in de aanloop 
van dit mega-event. 



Serge verstockt © koen broos

Champ d’action
champ d’action werd in 1988 opgericht door componist Serge verstockt. 
op dat moment kwam de hedendaagse muziek in vlaanderen maar moei-
zaam aan bod. de muziek van vlaamse componisten - waaronder de in-
ternationaal gewaardeerde karel goeyvaerts - werd in eigen land zelden 
uitgevoerd. de voortdurende aandacht voor het werk van vlaamse com-
ponisten resulteerde in verschillende creaties en in het opzetten van een 
cd-reeks rond het werk van karel goeyvaerts in samenwerking met de 
k.u.l. daarnaast werden belangrijke werken van buitenlandse componis-
ten geïntroduceerd en internationale creatieopdrachten gegeven om het 
werk van eigen bodem in een kritische en artistiek veeleisende context 
te plaatsen. antwerpen ‘93, culturele hoofdstad van europa, betekent een 
belangrijke stap in de ontwikkeling van champ d’action. onder impuls van 
dat jaar worden belangrijke creatieopdrachten gegeven (o.a. aan de Finse 
componiste kaija Saariaho) en wordt een cd uitgebracht met creaties van 
vlaamse componisten. later start champ d’action ook een eigen cd-reeks 
(cd-a) op voor een experimenteel werk en komt er een samenwerking met 
het amerikaanse cd-label mode records tot stand. de eerste cd is gewijd 
aan kaija Saariaho en wordt internationaal lovend (o.a. 4 sterren van de bbc) 
onthaald. enkele hoogtepunten van de afgelopen jaren waren een samen-
werking met irvine arditti (deSingel 2000), de uitvoering van het acht uur 
durende heiliger dankgesang kwartet van dick raaijmakers op het holland 
Festival en de samenwerking van componist Serge verstockt en architect 
werner van dermeersch die resulteerde in tien openluchtvoorstellingen van 
Screens tijdens de zomer van antwerpen. Screens werd in 2002 in een ge-
reviseerde versie vertolkt in het concertgebouw in brugge in het kader van 
Format en brugge 2002. in 2004 schreef champ d’action een nieuw elektro-
nisch programma voor de uitvoering van Quando Stanno morendo, diario 
polacco 2° van luigi nono en bracht dit werk samen met josse de pauw, 
die zelf een nederlandse bewerking van de teksten maakte. in datzelfde 
jaar bereikte champ d’action een breed publiek met zijn klokkenproject, 
een werk van Serge verstockt voor stadsbeiaarden, dat te horen was op 
de grote markt in antwerpen. opvallende projecten in 2005 waren onder 
meer het groot minimal project in het kader van het klarafestival in samen-
werking met collegium vocale en een minimal project in samenwerking met 
Slagwerkgroep den haag. in het najaar 2006 bracht champ d’action een 
concert met vlaamse creaties in het wien modern Festival,  verschillende 
uitvoeringen van hallucination city van glenn branca en een integrale uit-
voering van de opera hildegard in musica Sacra. naast de structurele sa-
menwerking met partners als muhka, Slagwerkgroep den haag en chore-
ograaf marc vanrunxt, werd champ d’action vanaf het seizoen 2006-2007 
‘ensemble in residentie’ in deSingel in antwerpen. Samen met de interna-
tionale kunstcampus en het conservatorium van antwerpen werkte het 
ensemble een ambitieus participatieproject uit rond uitvoeringspraktijk, 



compositie en gebruik van elektronica in de hedendaagse muziek. centrale 
gast in dit laboratoriumproject was de legendarische Sloveense compo-
nist vinko globokar die ook zelf de workshops voor het slotconcert leid-
de. in ditzelfde kader werd eveneens samengewerkt met de britse com-
ponist richard barrett. in augustus 2007 was champ d’action te gast op 
de Salzburger Festpsiele en de ruhr triënnale met de nieuwe productie 
van jan Fabre en troubleyn, ‘requiem für eine metamorphose’ waarvoor 
Serge verstockt de muziek schreef. in het najaar 2007 stond een nieuwe 
coproductie met Slagwerkgroep den haag op het programma met 3 cre-
aties: van de russische componist dmitri kourliandsky, de nederlands-
cypriotische Yannis kyriakides en van Serge verstockt. enkele in het oog 
springende toekomstprojecten zijn een tournee met 'einstein on the beach' 
van phil glass in samenwerking met collegium vocale (september-oktober 
2008), een groot project met enkel creaties in het transit festival in leuven 
(oktober 2008), een nieuwe editie van laboratorium in samenwerking met 
conservatorium antwerpen en deSingel (schooljaar 2008-2009), een sa-
menwerkingsproject met het multimediale theatergezelschap crew van 
eric joris (2009), voix instrumentalisée (een groot samenwerkingsproject 
met Fvvl gent) e.a. Sinds januari 2008 ondersteunt champ d’action het gi-
taarkwartet zwerm (matthias koole, toon callier, johannes westendorp 
en kobe van cauwenberghe) als producent. dit is het eerste van een aantal 
jonge ensembles die champ d’action in de toekomst artistiek en zakelijk 
zal ondersteunen. champ d’action wordt structureel betoelaagd door de 
vlaamse gemeenschap en ontvangt subsidies voor de jaarwerking van de 
Stad antwerpen. champ d’action is ensemble in residence in deSingel. 

www.champdaction.be

Blindman
eric Sleichim startte in 1988 met blindman. inspiratiebron voor de naam was 
marcel duchamps tijdschrift ‘the blind man’ (°1917). die titel verbeeldt het 
dadaïstische idee van een blinde gids die bezoekers door een kunstten-
toonstelling leidt. Sleichim wil artistieke concepten die aan de basis liggen 
van het werk van beeldende kunstenaars als duchamp of beuys omzetten 
naar een muzikale taal. met de klassieke saxofoonkwartetbezetting als uit-
gangspunt legt hij zich toe op de ontwikkeling van onconventionele speel-
technieken. daarbij doorkruist hij verschillende kunstdisciplines en breidt 
hij het repertoire voor het instrument op eigenzinnige wijze uit. Sleichim 
is ook voormalig oprichter van maximalist! blindmans internationale faam 
is het resultaat van de pluridisciplinaire aanpak van het ensemble. eric 
Sleichim krijgt opdrachten zowel uit de dans- als theaterwereld en werkt 
samen met artiesten en ensembles als jan Fabre, ictus ensemble, heiner 
goebbels, terry riley, gerry hemmingway, anne teresa de keersmaeker, 

guy cassiers, josse de pauw, paul van nevel, collegium vocale, peter 
verhelst, Steve lacy, ... Sleichim werkt ook aan multimediale voorstellin-
gen en schrijft muziekscores bij stille films van buster keaton, jean epstein 
en teinosuke kinugasa. toen het saxofoonkwartet in 2000 een eigenzin-
nige lezing bracht van bachs ‘koraalpartita’s’, besloot universal music de 
cd ‘blindman plays bach’ wereldwijd uit te brengen. deze release was de 
aanzet tot een langdurige samenwerking met de platenfirma en beteken-
de het begin van een periode waarin de groep zich voor het eerst in de 
oude muziek verdiepte. in dit kader creëerde blindman een trilogie rond 
vroege polyfonie op saxofoon, wat resulteerde in een samenwerking met 
het huelgas ensemble onder leiding van paul van nevel. in 2003 bracht 
universal music het eerste luik van deze trilogie uit op cd: ‘multiple voice’, 
een gedurfde visie op het vroege polyfone oeuvre door elektronische ver-
menigvuldiging van de saxofoons, won meteen de klara muziekprijs 2003. 
in 2004 voegde universal music een derde release toe aan het lijstje. met 
de cd ‘maximal blindman‘ brachten saxen, percussie, piano’s en cello het 
legendarische repertoire van maximalist! opnieuw tot leven. dit brusselse 
sextet maakte in de jaren tachtig deel uit van de ‘belgische stroming’ waar-
van anne teresa de keersmaeker en wim vandekeybus de voortrekkers 
waren.naar aanleiding van het mozartjaar zag de cd ‘mozart machine’ in 
2006 het licht. in deze vierde universal musicrelease rijgt blindman vocale 
canons en instrumentale fuga’s aan elkaar. de samensmelting van kristal-
heldere vrouwenstemmen met de bronzen klank van saxofoons opent al-
weer een nieuwe dimensie in het klankenspectrum van het ensemble. in 
2003 schreef en speelde eric Sleichim de muziek voor jan Fabres video-
installatie en performance ‘the angel of death’, die sindsdien de wereld 
rondreist. de appreciatie van beide kunstenaars voor elkaars werk leidde 
tot de originele tekst die Fabre schreef voor Sleichims muziektheater ‘men 
in tribulation’, een productie van muziektheater transparant, gebaseerd 
op de Franse schrijver en theatermaker antonin artaud met phil minton 
en viviane de muynck in de hoofdrollen. voor jan Fabres openingsvoor-
stelling van het Festival van avignon 2005, ‘l’histoire des larmes’, schreef 
eric Sleichim op zijn beurt de muziek. blindman werkt met verschillende 
ensembles projecten uit die de saxofoon confronteren met een divers in-
strumentarium. zo was blindman in 2004 en 2005 te zien samen met het 
nederlandse mondriaanstrijkkwartet, het jonge ensemble duo XXi (en won 
daarmee de prestigieuze kbc-muziekprijs), het kamerorkest ensemble 
musiques nouvelles en het koor goeyvaerts consort. in 2006 stonden al-
lianties met collegium vocale en met Quatuor danel centraal. in het pro-
ject ‘blindman junior [4x4]’ engageert het ensemble vier kwartetten met 
jonge muzikanten in diverse programma‘s. in 2005 kregen jonge saxofonis-
ten ‘[4x4]sax’ een plaats in de performance ‘Single body noise’ voor het 
klarafestival. in 2007 kwamen de strijkers ‘[4x4]strings’ en de zangers ‘[4x4]
voice’ aan bod in ‘intra-muros’, een tweede productie met muziektheater 



transparant, dit keer rond pasolini. de percussionisten ‘[4x4]drums’ kre-
gen in 2007 een plaats in de lijvige Shakespearetrilogie van ivo van hove/
toneelgroep amsterdam met muziek van eric Sleichim, een voorstelling in 
coproductie met de munt. blindman is huisensemble in het kaaitheater/
brussel en artiest in residentie in deSingel/antwerpen. het ensemble ge-
niet de steun van de administratie voor de kunsten van het ministerie van 
de vlaamse gemeenschap en van de vlaamse gemeenschapscommissie 
van het brussels hoofdstedelijk gewest.

www.blindman.be

eric Sleichim © guy kokken



Blindman
  
koen maas sopraansax
roeland Vanhoorne altsax
piet rebel tenorsax
raf minten baritonsax

Champ d’action

Jaan Bossier muzikale leiding
els mondelaers sopraan
Bert helsen fagot
lode leire contrabas
marcel andriessen percussie
sabine warnier fluit
tom Verschoore trombone
thomas moore trombone
gudrun Vercampt viool
Jeroen robbrecht altviool
arne deforce cello
annelies Boodts harp
maarten Buyl electronica



Binnenkort in desingel
Creaties
spiegel string 
Quartet 
g BanköVi wereldcreatie
h roels wereldcreatie
s prokofJeV Strijkkwartet nr 1 in b, 
opus 50

inleiding dirk moelants / 19.15 uur / Vergaderzaal
€15 Basis/ €10 -25/65+/ €8 -19 Jaar

do 9 okt 2008/ 20 uur/ Blauwe zaal

een bouwproject van de vlaamse gemeenschap en de hogeschool 
antwerpen voor deSingel internationale kunstcampus en het conservatorium 
van de hogeschool antwerpen.

de kunstCampus groeit + 12.000 m2

 permanente tentoonstelling Vestiaire desingel
 wo>zo/14>18 uur & aansluitend bij voorstellingen/concerten



2008-2009
architectuur
theater
dans
muziek

desingel
desguinlei 25 / b-2018 antwerpen
ma  vr 10  19 uur / za  16  19 uur

www.desingel.be
tickets@desingel.be
t +32 (0)3 248 28 28
F +32 (0)3 248 28 00

deSingel is een kunstinstelling van de vlaamse gemeenschap en geniet de steun van 

hoofdsponsor mediasponsors


