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vragen aan

Stad onder de stad
Het STAM vertelt het verhaal van Gent telkens vanuit nieuwe invalshoeken.
Op zijn nieuwe tentoonstelling richt het Gentse
stadsmuseum de blik naar
de ondergrond: het onderaardse netwerk van rioolbuizen, nutskabels, begraafplaatsen, parkeergarages, schuilkelders, metrogangen, tunnels, kerkers en
funderingen die een soort
parallelle wereld vormen.
Het uitgangspunt is interessant: we verstoppen zo
veel onder onze straten en
huizen dat we zouden vergeten hoe dichtbevolkt onze bodem is. In Vlaanderen
alleen al ligt naar schatting
zo’n 500.000 kilometer aan
kabels onder de grond voor
water, gas, elektriciteit en

telecommunicatie. Er ligt
letterlijk een stad onder de
stad.
Enkel door die ondergrondse infrastructuur kan
de bovengrondse stad efficiënt functioneren. Boven-

dien lost die een groot probleem op: bovengronds
plaatsgebrek. Doordat steden zich ingraven – en
daarbij op hun eigen fundamenten of geschiedenis
stoten – is stedelijke inbreiding mogelijk. De expo put
uit nostalgische verhalen
over rattenvangers en oorlogsschuilkelders, maar
heeft ook knappe archeologische objecten bij elkaar
gebracht. Zo staat op de
onderkant van de grafsteen
van Vulferus, gestorven in
Gent in 1013, de volgende
tekst: “Als je mij ook ziet,
laat me dan met rust.” z
TDM

Ondergronds in de stad, van
22 november tot 22 september
in het STAM in Gent

250 JAAR BEETHOVEN IN DESINGEL

Beethoven-marathon

Met het Beethoven-jaar in
het verschiet – in 2020 zou
de componist 250 jaar zijn
geworden – komen tal van
orkesten in actie met een

programma over de Duitse
componist met Vlaamse
roots. Jan Caeyers op kop,
want de Vlaamse auteur
van de officiële Beethoven-biografie is ook de
dirigent van Le Concert
Olympique. Dat brengt op
8 december een eerste
Beethoven-marathon in
deSingel in Antwerpen.
Het ensemble doet Beethovens legendarische concert op 2 april 1800 over.
In drieënhalf uur brengen
ze zijn Eerste pianoconcerto, de Pathétique-sonate, de Eerste symfonie en
het Septet in Es.
Deze week staat ook al een

Beethoven-programma op
het menu. Op donderdag
28 november ronden de
Russische pianist Alexander Melnikov en de Duitse
violiste Isabelle Faust hun
integrale van Beethovens
vioolsonates af in deSingel.
Wie er op hun vorige passages al bij was, weet: aan
muzikaal lef geen gebrek.
z TDM

ROBIN VERHEYEN
Saxofonist

Hoe komt u erbij polyfonie
aan jazz te linken?
“Op 28 november gaat in
AMUZ in Antwerpen mijn
nieuwe compositie voor het
Goeyvaerts Strijktrio, pianist
Marc Copland en mezelf in
première. Het uitgangspunt
was de vijftiende-eeuwse
Madonna van Jean Fouquet in
de collectie van het Koninklijke Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen.”
Behalve Fouquet was ook de
Vlaamse polyfonist
Guillaume Dufay een insteek
voor de nieuwe compositie.
“Ik deed ook research naar de
muziek uit de vijftiende eeuw.
Ik stootte op het Ave Maria
Stella van Dufay. Soms gebruik ik daar de hele melodie
van, soms enkele noten.”
Hebt u een band met oude
muziek?
“Polyfonie is muzikaal heel interessant, maar mijn smaak
gaat heel breed. Ik deed al
projecten rond Afrikaanse ritmes of de muziek van de
twintigste-eeuwse componist
Olivier Messiaen. Ik ga op
zoek naar dingen die me als
componist en uitvoerder uitdagen. Mijn nieuwe compositie spelen we van de partituur, maar is er ruimte voor
improvisatie. Ik probeerde
ook niet de klankkleur van
polyfonie te imiteren op andere instrumenten. We zoeken een eigen geluid, geïnspireerd op de vijftiende eeuw.”
z TDM

Le Concert Olympique
o.l.v. Jan Caeyers. Beethovenmarathon op 8 december in
deSingel in Antwerpen
Alexander Melnikov en
Isabelle Faust op 28 november
in deSingel in Antwerpen
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