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Geisterstimmen im Walde

Een voorstelling van een beeldend kunstenaar en twee 
klassieke muzikanten. Wat kunnen we verwachten?
Piet: ‘We hopen dat we met deze voorstelling iets aanbieden 
dat beklij!, iets dat zowel visueel als auditief aan de ribben 
blij! kleven. De kwaliteit van het beeldende en de sterkte 
van de muziek van Schumann zijn twee basisingrediënten. 
Hun interactie resulteert in een totaalervaring die beroert.’

Hoe is ‘Geisterstimmen im Walde’ tot stand gekomen?
Piet: ‘In 2009 bezocht ik de tentoonstelling Fading in het 
Museum van Elsene. Ik was meteen gefascineerd door het 
werk van Koen, maar kende hem niet. Toen ik later concer-
teerde in Hasselt, zag ik daar een solotentoonstelling van 
Koen Broucke! Ik ben een kleine kunstverzamelaar en was 
geïnteresseerd in een persoonlijke ontmoeting. Die vond 
plaats en meteen kwam ook wederzijds de wens ter sprake 
om samen iets te doen.’

Waarom is er gekozen voor muziek van Robert Schumann?
Piet: ‘Er was snel consensus over Schumann. Voor mij is hij 
de enige klassieke componist die schitterende kamermuziek 
schreef voor hobo.’
Koen: ‘Naast mijn enorme bewondering voor Schumann 
als componist, ben ik geïntrigeerd door het waanzinnige en 
complexe leven van de man zelf. Hij had voortdurend af te 
rekenen met verschillende persoonlijkheden die zich in hem 
manifesteerden. Dit sluit nauw aan bij een belangrijk stuk 
van mijn beeldend werk waarin ik gestaag bouw aan een 
"ctief universum, bevolkt door diverse artistieke personages. 
Tenslotte is er de suggestieve kracht van de titels die Schu-
mann aan zijn werken gaf. Het zijn vaak poëtische verwijzin-
gen naar de natuur en een gedroomd aanknopingspunt voor 
mij als beeldend kunstenaar.’
Piet: ‘Diezelfde zintuiglijkheid klinkt ook door in de muziek. 
Zo worden het auditieve en het visuele als vanzelf aan elkaar 
gekoppeld.’

Wat zal er werkelijk te horen en te zien zijn?
Koen: ‘De samenstelling van het muzikale programma is 
grotendeels de verdienste van Jan Michiels. Hij hee! op een 
intelligente maar ook emotionele en intuïtieve manier aan 
het programma gepuzzeld.’ 
Piet: ‘Hij selecteerde werk van Schumann uit cycli die anders 
nooit samen worden vertolkt. Jan slaagde er in om zowel 
thematisch-suggestief als in de overgang van de verschil-
lende toonsoorten een harmonisch geheel te creëren. Er is 
één origineel werk voor hobo en piano, nl. Schumann’s!Ro-
mances opus 94. Verder zijn er zijn Fantasiestücke opus 73 die 
heel goed klinken op oboe d’amore en het Adagio en Allegro 
opus 70, origineel voor Franse hoorn en piano, maar hier in 
de versie voor althobo (Engelse hoorn). Ik bespeel die drie 
hobo’s. Tenslotte resulteren enkele aanpassingen aan het 
repertoire in een samenspel van hobo en piano in composi-
ties die oorspronkelijk geschreven zijn als zuiver pianowerk 
of liederen.’ 
 

Koen: ‘Schumanns werk refereert naar de nacht en het 
bos. Dit wordt meegenomen in de enscenering. Het woud, 
licht en schaduw zijn belangrijke elementen. Een bos van 
componisten-bustes zal de scène bevolken. Een projectie van 
het bos verglijdt quasi onmerkbaar met de tijd. De projectie 
toont schilderijen die ik maakte in een bos in Boechout. Bus-
tes én muzikanten creëren in het schijnsel van het geschil-
derde woud een schimmenspel.’
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 NIEUW!  A-PART! 
We pikken voor jou een aantal voorstellingen uit het aanbod omdat ze op de een of andere manier apart zijn. Jong talent, een unieke setting, een 
(ongewone) combinatie van artistieke disciplines… Gedurfd, experimenteel, poëtisch, krachtig, iets of iemand om te volgen. We delen graag onze 
ontdekking. Be A-Part of it.

‘Een fascinerende 
totaalervaring’

Koen Broucke in zijn atelier © Joke De Wilde / ‘Persoonlijke held’ Schumann / Piet Van Bockstal en Jan Michiels tijdens de repetitie.

Dwalen door een denk-beeld-ig woud met muziek van 

Robert Schumann als gids: deze totaal-ervaring is de basis 

van een voorstelling. We gingen op bezoek in het atelier van 

beeldend kunstenaar Koen Broucke en hadden een boeiend 

gesprek met hem en hoboïst Piet Van Bockstal, twee van 

de drie makers.

Lezen met Piet!
Piet Van Bockstal is een culturele veelvraat. We zijn benieuwd naar zijn boekentips.

ALLESSANDRO BARICCO:  
Mr. Gwyn en Driemaal bij dageraad
Een virtuoos auteur: hij schrij! geen 
letter te veel: enkel de essentie, en die is 
onwaarschijnlijk mooi en poëtisch.

JAMES SALTER: All that is 
James Salter verenigt (en verbetert!) voor 
mij de vertelkunst van Updike en Irving 
en sluit op die manier aan bij de Ameri-
kaanse verteltraditie. 

JULIAN BARNES
Alsof het voorbij: een verpletterende en 
verrassende roman
 
Hoogteverschillen: intriest maar briljant 

INTERVIEW


