De Kunst van het Luisteren is terug. Pianist Geoffrey Douglas Madge neemt het publiek mee op
een ontdekkingsreis langs bekende meesterwerken. Pianotrio’s van Beethoven en
Mendelssohn, Bruckner bewerkt voor pianoduo door Mahler, Schuberts ‘Winterreise
unlimited’; net als in de eerste editie gaat elke aflevering over horen, zien en voelen. Ditmaal
zijn percussionist Jim Gordon en choreografen Samir Calixto en Alida Dors uitgenodigd hun
speciale perspectief mee te geven.
Iedere aflevering begint met een workshop om 13.00 uur, waarin de aanwezigen actief
kunnen deelnemen, gevolgd door het concert om 16.00 uur. Madge neemt het publiek op
originele wijze mee in een reeks luisterervaringen. Verwacht in de workshops geen
analytische verhandeling met een schoolse inslag, maar een levendige dialoog tussen musici
en deelnemers. De individuele beleving staat centraal. Programma:
Zondag 29 september 2013:
‘Contrast’
Geniet van de pianotrio’s van Beethoven en Mendelssohn. Choreografe
Alida Dors leidt breakdance groep Solid Ground, vanuit een eigen idioom.
Beethoven
‐
Pianotrio opus 1 nr. 3 in c kl.t.
Mendelssohn
‐
Pianotrio nr. 1 in d kl.t. opus 49
Birthe Blom, viool / Joachim Eijlander, cello / Geoffrey Madge, piano
Zondag 24 november 2013:
‘Vorm’
Uitgaande van Bruckners Symfonie nr. 3 wordt de ‘oceaan van harmonie en klank’ bedwongen
met als gast: percussionist en kenner van de symfonische muziekpraktijk Jim Gordon.
Bruckner
‐
3e Symfonie in d kl.t. (Mahler transcr. 2 piano’s)
Daan Vandewalle, piano / Geoffrey Madge, piano
Zondag 19 januari 2014:
‘Harmonie’
Winterreise van Schubert is onderwerp, materiaal en einddoel tegelijk. Samen met Madge
benadert choreograaf Samir Calixto dit heiligdom uit de liedkunst op compleet nieuwe wijze.
Schubert
‐
Winterreise
Evjólfur Eyjólfsson, tenor / Geoffrey Madge, piano
Losse workshop 13.00 – 15.00 uur: € 10,‐ / Los concert 16.00 – 17.30 uur: € 16,‐/ Concert en
workshop samen: € 23,‐ / Abonnement 3 afleveringen: € 60,‐. Diverse kortingen van
toepassing. Kaarten verkrijgbaar via www.korzo.nl. Locatie: KORZO Theater, Prinsestraat 42
Den Haag
Noot voor de pers: ‘De Kunst van het Luisteren’ wordt georganiseerd door Madgic Touch
foundation in samenwerking met KORZO theater. Zie www.korzo.nl of www.madgictouch.com.
Met perskaart vrij entree.

