
PIANORECITAL  DUO YIN YANG:   JAN MICHIELS EN INGE SPINETTE  
 
Onze onvolprezen troubadour Jacques Brel heeft de wals bezongen in zijn 
'La Valse à mille temps'. Tijdens dit concert hoort u niet de muziek van 
Brel, maar de  
bedwelmende kracht van de wals wordt wel in duizenden nuances 
hoorbaar gemaakt. Vertrekkende uit de oer-Weense Brahmswalsen en 
uitmondend in de 'catastrofe van de wals' in Ravels meesterwerk, 
passeren markante karakters de revue : de Tsjechische driekwartsmaat in 
Dvoraks aangrijpende Slavische dansen, de nostalgie van de éne Strauss 
(Richard) voor de andere Strauss (Johann) in een heerlijk parafraserende 
Rosenkavalierwalzer, een virtuoos muziekgeschiedenis-herkauwende 
Wolfgang Rihm in kleine walsgeschenkjes en de zigeunermuziek van 
Brahms. Diens Ungarische Tänze zagen trouwens ook het levenslicht in de 
broeierige buik van Europa, waar de wals geboren werd. 
Daarenboven biedt een recent werk van Jeroen D’hoe uit onze eigen eeuw 
een hedendaags kader met vanop ‘Nieuwe trappen’, een 
duizelingwekkend uitzicht op de bewogen geschiedenis van de wals. Met 
de componist van dit werk gaat ook Bruno Van Dyck een dialoog aan. Op 
zijn vraag schreef Jeroen D’hoe een miniatuurwals bij een van de kleine 
olieverfschilderijen in de tentoonstelling. Bruno Van Dijck inspireerde zich 
dan weer op de muziek en het notenbeeld van deze compositie voor een 
bijpassend grafisch werk. 
 
Vrijdag 13 februari om 20 uur / cultuurhuis De Bijl / Dorp 1, Zoersel 
vvk € 10 / kassa € 12 / info en reservatie: 03 298 00 00 / gemeente @ 
zoersel.be 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
LA VALSE À MILLE TEMPS 
Johannes Brahms --- Walzer opus 39 (fr.) 
Antonin Dvorak --- Slawischer Tanz opus 46,8 (Sousedská - Allegretto 
scherzando) 
Johannes Brahms --- Ungarische Tänze, Zweites Heft 
(Vivace/Allegretto/Presto/Allegro non troppo/Presto) 
Antonin Dvorak --- Slawischer Tanz opus 72,8 (Sousedská - Lento grazioso, quasi 
tempo di Valse) 
Richard Strauss (tr. Otto Singer) --- Rosenkavalierwalzer 
Wolfgang Rihm --- Einige kurze Walzer 
Jeroen D’Hoe --- New stairs (Toccata / Elegia / Danza) 
Jeroen D’Hoe --- Creatie 
Antonin Dvorak --- Slawischer Tanz opus 72,2 (Starodávný - Allegretto grazioso) 
Johannes Brahms --- Ungarische Tânze, Erstes Heft ((fr.) Allegro/Poco sostenuto) 
Antonin Dvorak --- Slawischer Tanz opus 46,4 (Sousedská - Tempo di Minuetto) 
Maurice Ravel --- La Valse 
 
 
Zie ook:  www.michielsjan.be  
               www.jeroendhoe.org  

http://www.michielsjan.be/
http://www.jeroendhoe.org/

