
zondag 2 september 2012 

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,-/ € 19,- reductie

China / Japan
Naomi Sato sho Harrie Starreveld shakuhachi Makiko Goto koto 
meet
Lan Weiwei pipa Wu Wei sheng Yang Xue erhu Ding Xueer zheng

De muziekinstrumenten in China zĳn verwant met die in Japan. In dit
afwisselende en kleurrĳke programma betoveren Chinese musici het
publiek met sprankelende virtuositeit, terwĳl hun Japanse collega’s
met tĳdloze rituele muziek concentratie afdwingen. 

Atlas Ensemble – Prisma ca 21.30 uur
Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Fabio Nieder dirigenten
Yang Xue erhu Ernest Rombout hobo Wu Wei sheng
Elshan Mansurov kamancha en Elchin Nagĳev tar

Francisco Castillo Trigueros Prisma (2009)

Artjom Kim Spiral (2012)  

Stefano Bellon Snakes, Skin and Strings (2005)

Joël Bons Tour à tour (2006)

Fabio Nieder 4 Slovenian folk tunes from the territory of Trieste (2012)

Topsolisten uit Azerbeidjzan, China en Europa schitteren in drie pronk-
stukken uit het repertoire van het Atlas Ensemble en twee nieuwe
werken: dit concert biedt een rĳk scala aan muzikale ervaringen.

Afterparty ca 23.00 uur
Atlas-musici treffen elkaar in de foyers van het Muziekgebouw en 
luiden het festival uit met improvisaties.

zondag 2 september 2012 

Muziekgebouw aan ’t Ĳ

Bimhuis  Noorderparkkamer  Tolhuistuin

Conservatorium van Amsterdam 

w w w . a t l a s f e s t i v a l . n l

de mooiste klanken van de wereld verenigd in één orkest
parade van prachtinstrumenten uit oost en west 

16.30 uur  Bimhuis  € 18,- 

Van Atlas tot Hijaz

Tropentheater en Bimhuis presenteren 

Hijaz
Moufadhel Adhoum ‘ud
Niko Deman piano
Chryster Aerts drums
Rui Salgado bas
Vardan Hovanissian duduk

De naam Hĳaz verwĳst naar een typisch Arabische notenreeks en naar
het woord jazz. De band komt voort uit een ontmoeting tussen pianist
Niko Deman en Moufadhel Adhoum, meester op de ‘ud, de Arabische
luit. Zĳ verenigen Griekse rembetika en Arabische muziek, onder-
steund door stevige jazzgrooves van contrabassist Rui Salgado en
drummer Chryster Aerts. Vardan Hovanissian schittert daarbĳ op de
melancholieke Armeense duduk. Het resultaat is volgens Het Parool
muziek met ‘ruggengraat, humor en fantasie’.

15.00 uur Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Matrix 12 on tour – Experimentalstudio des SWR

Ensemble Experimental
Wu Wei sheng
Noa Frenkel alt
Harry Sparnaay basklarinet
Max Murray tuba
Jürgen Ruck gitaar
Detlef Heusinger dirigent

Experimentalstudio des SWR
Michael Acker, Reinhold Braig, Thomas Hummel en Simon Spillner
live electronics en klankprojectie

Jonathan Harvey  Ricercare una melodia (1984)

Detlef Heusinger  Waka’s (Drei japanische Liebeslieder) (2004)

Chaya Czernowin  Ina (1988)

Kee Yong Chong  Wu Wei. Meng Die (2012) 

Hugues Dufourt  L’Île sonnante (1990)

Mariana Ungureanu  Ne Veli Vetry (2012) 

Luigi Nono  Post-prae-ludium per Donau (1987)

De Experimentalstudio des SWR uit Freiburg is een van de bekendste
studio’s voor elektronische muziek, onder meer vanwege de samen-
werking met Luigi Nono. Ieder jaar organiseert de Experimentalstudio
onder de titel Matrix een zomercusus live electronics voor componisten.
Dit jaar gaat Matrix voor het eerst on tour en heeft daartoe de Atlas
Academy als partner uitverkoren. 

Tĳdens de Academy werken Matrix-componisten samen met oosterse
musici en worden mogelĳkheden tot klanksynthese uitgeprobeerd. 
Als opmaat voor het Atlas Festival presenteert de Experimentalstudio
een concert met premières en meesterwerken uit zĳn rĳke historie.

zondag 2 september 2012 

11.30/13.00/15.00 uur Tolhuistuin Amsterdam-Noord toegang gratis 

Mini-concerten in de bar van de Tolhuistuin  

Charbel Rouhana ‘ud 
meets
Dhruba Ghosh sarangi 

De Libanese ‘ud-virtuoos Charbel Rouhana en de Indiase sarangi-
meester Dhruba Ghosh geven drie mini-concerten in de intieme
ambiance van de Tolhuistuin-bar. Te bereiken op eigen gelegenheid of
met een speciaal bootje, dat een half uur van tevoren vertrekt vanaf de
kade bĳ restaurant Zouthaven, Muziekgebouw. De capaciteit van bar
en boot is beperkt. Aangeraden wordt om tĳdig aanwezig te zĳn. 

Wu Wei sheng

zondag 26 augustus 2012 – extra concert

Hĳaz
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14.45 uur Muziekgebouw aan ’t IJ € 8,50 
reserveren noodzakelĳk, ook voor passe-partouthouders

Wereldklankspeeltuin 

De klankinstallaties in de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw zĳn
tĳdens het Atlas Festival gevuld met geluiden uit de hele wereld. 
Bezoekers kunnen er spelenderwĳs composities mee maken tĳdens
de workshop Speel met muziek – speciaal tĳdens het festival voor 
kinderen (7+) én volwassenen. 

Atlas Festival
A M S T E R D A M
31 augustus -2 september 2012

Yang Xue erhu en Lan Weiwei pipa



kaartverkoop
aan de kassa van het Muziekgebouw
via www.muziekgebouw.nl/atlas (24 uur per dag)
telefonisch 020 788 2000 (vanaf 13 aug ma t/m za 12.00-18.00 uur)
passe-partout concerten Muziekgebouw € 42,-*
passe-partout+ (inclusief Hĳaz in het Bimhuis) € 56,50*
kaarten voor Hĳaz via www.bimhuis.nl
jongeren tot 30 jaar: € 10,- per concert (Early Bird Tickets voor

concerten Muziekgebouw – beperkt beschikbaar)
reserveren voor gratis concerten is niet mogelĳk

*wegens het beperkt aantal plaatsen is reserveren voor de Wereldklankspeeltuin ook

voor passe-partouthouders noodzakelĳk.

Het Atlas Ensemble is een uniek kamerorkest van briljante musici uit
China, Japan, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het door
componist Joël Bons opgerichte ensemble brengt een ongehoord
klankpalet van oosterse en westerse instrumenten. Het repertoire
bestrĳkt zowel speciaal voor het Atlas Ensemble geschreven werken
als traditionele muziek uit de verschillende culturen. 

Het tienjarig bestaan van het Atlas Ensemble wordt gevierd met een
driedaags Atlas Festival vol traditionele en splinternieuwe muziek.
Onverwachte ontmoetingen tussen muzikanten uit diverse culturen,
extatische muziek uit de Kaukasus en nachtelĳke Indiase raga’s gaan
zĳ aan zĳ met opwindende Chinese virtuositeit, verstilde Japanse
hofmuziek en innovatieve klankverkenningen met live electronics. 
De vruchten van tien jaar interculturele ontdekkingen worden
gecombineerd met een bonte reeks premières en de resultaten van 
de Atlas Academy 2012.

De Atlas Academy is een zomercursus die sinds 2009 in het
Conservatorium van Amsterdam plaatsvindt. De Academy biedt
componisten en musici de mogelĳkheid om tot nieuwe combinaties
tussen oosterse en westerse instrumenten te komen. Vanuit de hele
wereld stromen deelnemers toe. Samenwerking met de vermaarde
Experimentalstudio des SWR uit Freiburg maakt de Academy dit jaar
extra bĳzonder. 

atlas ensemble

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,- / € 19,- reductie

Armenië / Azerbeidzjan

Gevorg Dabaghian duduk 
meets
Elshan Mansurov kamancha
en Elchin Nagĳev tar

In de muziek van het Midden-
Oosten floreert geraffineerde
improvisatiekunst, waarmee
de musici een breed scala aan
stemmingen kunnen oproepen.
Op de openingsavond van het
festival klinkt het fraaiste dat
het Midden-Oosten te bieden
heeft. 

Atlas Ensemble – Horizon ca 21.30 uur

Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Christopher Trapani dirigenten

Artjom Kim  Ragmusic (2004)

Wim Henderickx Nostalgia (2010)

Daníel Bjarnason Five Chinese poems (2002)

Thanasis Deligiannis Satyrcrash (2012)

Joël Bons Green Dragon (2012)

Christopher Trapani Widening Circles voor Atlas en live electronics (2012) 

Een waaier van composities met ongehoorde klankkleuren: het 
Atlas Ensemble brengt een aantal van de beste stukken van de
afgelopen tien jaar en drie premières.

Iran / Turkije / Syrië / Libanon ca 23.00 uur

Kiya Tabassian setar en Neva Özgen kemençe
meet 
Bassem Alkhouri qanun en Charbel Rouhana ‘ud

Solisten van het Atlas
Ensemble, briljante
grootmeesters op hun
instrument, presenteren 
hun muziektradities en
ontmoeten elkaar in
prikkelende improvisaties. 

atlas festival en academy

Het Atlas Festival wordt mogelĳk gemaakt met financiële steun 
van het Fonds Podiumkunsten.

De Atlas Academy wordt ondersteund door het Conservatorium 
van Amsterdam en mogelĳk gemaakt door een meerjarige subsidie 
van de Gemeente Amsterdam.

16.00 uur Noorderparkkamer Amsterdam-Noord toegang gratis

The Nordanians

Oene van Geel altviool
Mark Tuinstra gitaar 
Niti Ranjan Biswas tabla
meet
Dhruba Ghosh sarangi en zang 

Dit trio uit Amsterdam-Noord speelt met onstuitbare energie en
inventieve muzikaliteit. Uit Indiase raga’s, Afrikaanse ritmes, funk en
delicate kamermuziek smeden zĳ een onmiskenbaar eigen stĳl. 

19.30 uur  Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Open Huis Atlas Academy 

Atlas Ensemble
meets
Experimentalstudio des SWR live electronics
Detlef Heusinger en Christopher Trapani dirigenten
Noa Frenkel alt

Blue Note

Dániel Peter Biro Hadavar (2010)

Giuliano Bracci Lunedì (2011) 

en schetsen van de Atlas Academy

Haitinkzaal  20.15 uur

James Tenney Critical band (1988)

Anahita Abbasi Moving Surface (2012) 

Bushra El-Turk Dramaticule IV (2012)

en resultaten van de Atlas Academy

In samenwerking met de Experimentalstudio uit Freiburg brengt de
Atlas Academy dit jaar voor het eerst live electronics en oosterse
instrumenten samen om nieuwe klankwerelden te verkennen.  
Tĳdens het Open Huis presenteert het Atlas Ensemble de eerste
resultaten, waaronder nieuw werk van Gaudeamusprĳswinnaar
Christopher Trapani.

zaterdag 1 september 2012

23.00 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 11,50/ € 9,- reductie

Nachtraga

Dhruba Ghosh sarangi en zang 
Niti Ranjan Biswas tabla 

Dhruba Ghosh is een fenomeen. Hĳ komt uit een illustere muzikanten-
familie en staat in India bekend als een toonaangevende raga-speler.
Ghosh bespeelt de sarangi, ‘het instrument van de honderd kleuren’. 
De meester deelt het podium met de virtuoze tabla-speler Niti Ranjan
Biswas. Het beluisteren van een nachtraga kan een extatische en
inspirerende belevenis zĳn, waarbĳ elk besef van tĳd lĳkt opgeheven.
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musici Atlas Ensemble

blazers
Harrie Starreveld fluit/shakuhachi Nederland
Gevorg Dabaghian duduk Armenië
Raphaela Danksagmüller duduk Oostenrĳk
Ernest Rombout hobo’s Nederland
Wu Wei sheng China
Naomi Sato sho Japan

luiten
Elchin Nagĳev tar Azerbeidzjan
Charbel Rouhana ‘ud Libanon
Lan Weiwei pipa China
Kiya Tabassian setar Iran

citers en harpen
Bassem Alkhouri qanun Syrië
Ding Xueer zheng China
Makiko Goto koto Japan
Kourosh Matin santur Iran
Ernestine Stoop harp Nederland

strĳkers
Dhruba Ghosh sarangi India
Elshan Mansurov kamancha Azerbeidzjan
Yang Xue erhu China
Angel Gimeno viool Venezuela
Neva Özgen kemençe Turkĳe
Max Knigge altviool Nederland
Antonis Pratsinakis cello Griekenland
Dario Calderone contrabas Italië

slagwerkers
Niti Ranjan Biswas tabla Bangladesh
Ryoko Imai slagwerk Japan
Mervyn Groot slagwerk Nederland

en overige deelnemers aan de Atlas Academy

fotografie: pieter boersma, co broerse, thomas lenden, pierre volpe
ontwerp: josepha hulskes; druk: lenoirschuring  
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Gevorg Dabaghian duduk

Kiya Tabassian setar

zaterdag 1 september 2012vrijdag 31 augustus 2012

Bassem Alkhouri qanun en Niti Ranjan Biswas tabla



kaartverkoop
aan de kassa van het Muziekgebouw
via www.muziekgebouw.nl/atlas (24 uur per dag)
telefonisch 020 788 2000 (vanaf 13 aug ma t/m za 12.00-18.00 uur)
passe-partout concerten Muziekgebouw € 42,-*
passe-partout+ (inclusief Hĳaz in het Bimhuis) € 56,50*
kaarten voor Hĳaz via www.bimhuis.nl
jongeren tot 30 jaar: € 10,- per concert (Early Bird Tickets voor

concerten Muziekgebouw – beperkt beschikbaar)
reserveren voor gratis concerten is niet mogelĳk

*wegens het beperkt aantal plaatsen is reserveren voor de Wereldklankspeeltuin ook

voor passe-partouthouders noodzakelĳk.

Het Atlas Ensemble is een uniek kamerorkest van briljante musici uit
China, Japan, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het door
componist Joël Bons opgerichte ensemble brengt een ongehoord
klankpalet van oosterse en westerse instrumenten. Het repertoire
bestrĳkt zowel speciaal voor het Atlas Ensemble geschreven werken
als traditionele muziek uit de verschillende culturen. 

Het tienjarig bestaan van het Atlas Ensemble wordt gevierd met een
driedaags Atlas Festival vol traditionele en splinternieuwe muziek.
Onverwachte ontmoetingen tussen muzikanten uit diverse culturen,
extatische muziek uit de Kaukasus en nachtelĳke Indiase raga’s gaan
zĳ aan zĳ met opwindende Chinese virtuositeit, verstilde Japanse
hofmuziek en innovatieve klankverkenningen met live electronics. 
De vruchten van tien jaar interculturele ontdekkingen worden
gecombineerd met een bonte reeks premières en de resultaten van 
de Atlas Academy 2012.

De Atlas Academy is een zomercursus die sinds 2009 in het
Conservatorium van Amsterdam plaatsvindt. De Academy biedt
componisten en musici de mogelĳkheid om tot nieuwe combinaties
tussen oosterse en westerse instrumenten te komen. Vanuit de hele
wereld stromen deelnemers toe. Samenwerking met de vermaarde
Experimentalstudio des SWR uit Freiburg maakt de Academy dit jaar
extra bĳzonder. 

atlas ensemble

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,- / € 19,- reductie

Armenië / Azerbeidzjan

Gevorg Dabaghian duduk 
meets
Elshan Mansurov kamancha
en Elchin Nagĳev tar

In de muziek van het Midden-
Oosten floreert geraffineerde
improvisatiekunst, waarmee
de musici een breed scala aan
stemmingen kunnen oproepen.
Op de openingsavond van het
festival klinkt het fraaiste dat
het Midden-Oosten te bieden
heeft. 

Atlas Ensemble – Horizon ca 21.30 uur

Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Christopher Trapani dirigenten

Artjom Kim  Ragmusic (2004)

Wim Henderickx Nostalgia (2010)

Daníel Bjarnason Five Chinese poems (2002)

Thanasis Deligiannis Satyrcrash (2012)

Joël Bons Green Dragon (2012)

Christopher Trapani Widening Circles voor Atlas en live electronics (2012) 

Een waaier van composities met ongehoorde klankkleuren: het 
Atlas Ensemble brengt een aantal van de beste stukken van de
afgelopen tien jaar en drie premières.

Iran / Turkije / Syrië / Libanon ca 23.00 uur

Kiya Tabassian setar en Neva Özgen kemençe
meet 
Bassem Alkhouri qanun en Charbel Rouhana ‘ud

Solisten van het Atlas
Ensemble, briljante
grootmeesters op hun
instrument, presenteren 
hun muziektradities en
ontmoeten elkaar in
prikkelende improvisaties. 

atlas festival en academy

Het Atlas Festival wordt mogelĳk gemaakt met financiële steun 
van het Fonds Podiumkunsten.

De Atlas Academy wordt ondersteund door het Conservatorium 
van Amsterdam en mogelĳk gemaakt door een meerjarige subsidie 
van de Gemeente Amsterdam.

16.00 uur Noorderparkkamer Amsterdam-Noord toegang gratis

The Nordanians

Oene van Geel altviool
Mark Tuinstra gitaar 
Niti Ranjan Biswas tabla
meet
Dhruba Ghosh sarangi en zang 

Dit trio uit Amsterdam-Noord speelt met onstuitbare energie en
inventieve muzikaliteit. Uit Indiase raga’s, Afrikaanse ritmes, funk en
delicate kamermuziek smeden zĳ een onmiskenbaar eigen stĳl. 

19.30 uur  Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Open Huis Atlas Academy 

Atlas Ensemble
meets
Experimentalstudio des SWR live electronics
Detlef Heusinger en Christopher Trapani dirigenten
Noa Frenkel alt

Blue Note

Dániel Peter Biro Hadavar (2010)

Giuliano Bracci Lunedì (2011) 

en schetsen van de Atlas Academy

Haitinkzaal  20.15 uur

James Tenney Critical band (1988)

Anahita Abbasi Moving Surface (2012) 

Bushra El-Turk Dramaticule IV (2012)

en resultaten van de Atlas Academy

In samenwerking met de Experimentalstudio uit Freiburg brengt de
Atlas Academy dit jaar voor het eerst live electronics en oosterse
instrumenten samen om nieuwe klankwerelden te verkennen.  
Tĳdens het Open Huis presenteert het Atlas Ensemble de eerste
resultaten, waaronder nieuw werk van Gaudeamusprĳswinnaar
Christopher Trapani.

zaterdag 1 september 2012

23.00 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 11,50/ € 9,- reductie

Nachtraga

Dhruba Ghosh sarangi en zang 
Niti Ranjan Biswas tabla 

Dhruba Ghosh is een fenomeen. Hĳ komt uit een illustere muzikanten-
familie en staat in India bekend als een toonaangevende raga-speler.
Ghosh bespeelt de sarangi, ‘het instrument van de honderd kleuren’. 
De meester deelt het podium met de virtuoze tabla-speler Niti Ranjan
Biswas. Het beluisteren van een nachtraga kan een extatische en
inspirerende belevenis zĳn, waarbĳ elk besef van tĳd lĳkt opgeheven.
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musici Atlas Ensemble

blazers
Harrie Starreveld fluit/shakuhachi Nederland
Gevorg Dabaghian duduk Armenië
Raphaela Danksagmüller duduk Oostenrĳk
Ernest Rombout hobo’s Nederland
Wu Wei sheng China
Naomi Sato sho Japan

luiten
Elchin Nagĳev tar Azerbeidzjan
Charbel Rouhana ‘ud Libanon
Lan Weiwei pipa China
Kiya Tabassian setar Iran

citers en harpen
Bassem Alkhouri qanun Syrië
Ding Xueer zheng China
Makiko Goto koto Japan
Kourosh Matin santur Iran
Ernestine Stoop harp Nederland

strĳkers
Dhruba Ghosh sarangi India
Elshan Mansurov kamancha Azerbeidzjan
Yang Xue erhu China
Angel Gimeno viool Venezuela
Neva Özgen kemençe Turkĳe
Max Knigge altviool Nederland
Antonis Pratsinakis cello Griekenland
Dario Calderone contrabas Italië

slagwerkers
Niti Ranjan Biswas tabla Bangladesh
Ryoko Imai slagwerk Japan
Mervyn Groot slagwerk Nederland

en overige deelnemers aan de Atlas Academy

fotografie: pieter boersma, co broerse, thomas lenden, pierre volpe
ontwerp: josepha hulskes; druk: lenoirschuring  
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Gevorg Dabaghian duduk

Kiya Tabassian setar

zaterdag 1 september 2012vrijdag 31 augustus 2012

Bassem Alkhouri qanun en Niti Ranjan Biswas tabla



kaartverkoop
aan de kassa van het Muziekgebouw
via www.muziekgebouw.nl/atlas (24 uur per dag)
telefonisch 020 788 2000 (vanaf 13 aug ma t/m za 12.00-18.00 uur)
passe-partout concerten Muziekgebouw € 42,-*
passe-partout+ (inclusief Hĳaz in het Bimhuis) € 56,50*
kaarten voor Hĳaz via www.bimhuis.nl
jongeren tot 30 jaar: € 10,- per concert (Early Bird Tickets voor

concerten Muziekgebouw – beperkt beschikbaar)
reserveren voor gratis concerten is niet mogelĳk

*wegens het beperkt aantal plaatsen is reserveren voor de Wereldklankspeeltuin ook

voor passe-partouthouders noodzakelĳk.

Het Atlas Ensemble is een uniek kamerorkest van briljante musici uit
China, Japan, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het door
componist Joël Bons opgerichte ensemble brengt een ongehoord
klankpalet van oosterse en westerse instrumenten. Het repertoire
bestrĳkt zowel speciaal voor het Atlas Ensemble geschreven werken
als traditionele muziek uit de verschillende culturen. 

Het tienjarig bestaan van het Atlas Ensemble wordt gevierd met een
driedaags Atlas Festival vol traditionele en splinternieuwe muziek.
Onverwachte ontmoetingen tussen muzikanten uit diverse culturen,
extatische muziek uit de Kaukasus en nachtelĳke Indiase raga’s gaan
zĳ aan zĳ met opwindende Chinese virtuositeit, verstilde Japanse
hofmuziek en innovatieve klankverkenningen met live electronics. 
De vruchten van tien jaar interculturele ontdekkingen worden
gecombineerd met een bonte reeks premières en de resultaten van 
de Atlas Academy 2012.

De Atlas Academy is een zomercursus die sinds 2009 in het
Conservatorium van Amsterdam plaatsvindt. De Academy biedt
componisten en musici de mogelĳkheid om tot nieuwe combinaties
tussen oosterse en westerse instrumenten te komen. Vanuit de hele
wereld stromen deelnemers toe. Samenwerking met de vermaarde
Experimentalstudio des SWR uit Freiburg maakt de Academy dit jaar
extra bĳzonder. 

atlas ensemble

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,- / € 19,- reductie

Armenië / Azerbeidzjan

Gevorg Dabaghian duduk 
meets
Elshan Mansurov kamancha
en Elchin Nagĳev tar

In de muziek van het Midden-
Oosten floreert geraffineerde
improvisatiekunst, waarmee
de musici een breed scala aan
stemmingen kunnen oproepen.
Op de openingsavond van het
festival klinkt het fraaiste dat
het Midden-Oosten te bieden
heeft. 

Atlas Ensemble – Horizon ca 21.30 uur

Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Christopher Trapani dirigenten

Artjom Kim  Ragmusic (2004)

Wim Henderickx Nostalgia (2010)

Daníel Bjarnason Five Chinese poems (2002)

Thanasis Deligiannis Satyrcrash (2012)

Joël Bons Green Dragon (2012)

Christopher Trapani Widening Circles voor Atlas en live electronics (2012) 

Een waaier van composities met ongehoorde klankkleuren: het 
Atlas Ensemble brengt een aantal van de beste stukken van de
afgelopen tien jaar en drie premières.

Iran / Turkije / Syrië / Libanon ca 23.00 uur

Kiya Tabassian setar en Neva Özgen kemençe
meet 
Bassem Alkhouri qanun en Charbel Rouhana ‘ud

Solisten van het Atlas
Ensemble, briljante
grootmeesters op hun
instrument, presenteren 
hun muziektradities en
ontmoeten elkaar in
prikkelende improvisaties. 

atlas festival en academy

Het Atlas Festival wordt mogelĳk gemaakt met financiële steun 
van het Fonds Podiumkunsten.

De Atlas Academy wordt ondersteund door het Conservatorium 
van Amsterdam en mogelĳk gemaakt door een meerjarige subsidie 
van de Gemeente Amsterdam.

16.00 uur Noorderparkkamer Amsterdam-Noord toegang gratis

The Nordanians

Oene van Geel altviool
Mark Tuinstra gitaar 
Niti Ranjan Biswas tabla
meet
Dhruba Ghosh sarangi en zang 

Dit trio uit Amsterdam-Noord speelt met onstuitbare energie en
inventieve muzikaliteit. Uit Indiase raga’s, Afrikaanse ritmes, funk en
delicate kamermuziek smeden zĳ een onmiskenbaar eigen stĳl. 

19.30 uur  Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Open Huis Atlas Academy 

Atlas Ensemble
meets
Experimentalstudio des SWR live electronics
Detlef Heusinger en Christopher Trapani dirigenten
Noa Frenkel alt

Blue Note

Dániel Peter Biro Hadavar (2010)

Giuliano Bracci Lunedì (2011) 

en schetsen van de Atlas Academy

Haitinkzaal  20.15 uur

James Tenney Critical band (1988)

Anahita Abbasi Moving Surface (2012) 

Bushra El-Turk Dramaticule IV (2012)

en resultaten van de Atlas Academy

In samenwerking met de Experimentalstudio uit Freiburg brengt de
Atlas Academy dit jaar voor het eerst live electronics en oosterse
instrumenten samen om nieuwe klankwerelden te verkennen.  
Tĳdens het Open Huis presenteert het Atlas Ensemble de eerste
resultaten, waaronder nieuw werk van Gaudeamusprĳswinnaar
Christopher Trapani.

zaterdag 1 september 2012

23.00 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 11,50/ € 9,- reductie

Nachtraga

Dhruba Ghosh sarangi en zang 
Niti Ranjan Biswas tabla 

Dhruba Ghosh is een fenomeen. Hĳ komt uit een illustere muzikanten-
familie en staat in India bekend als een toonaangevende raga-speler.
Ghosh bespeelt de sarangi, ‘het instrument van de honderd kleuren’. 
De meester deelt het podium met de virtuoze tabla-speler Niti Ranjan
Biswas. Het beluisteren van een nachtraga kan een extatische en
inspirerende belevenis zĳn, waarbĳ elk besef van tĳd lĳkt opgeheven.

D
hr

ub
a 

G
ho

sh
 s

ar
an

gi

musici Atlas Ensemble

blazers
Harrie Starreveld fluit/shakuhachi Nederland
Gevorg Dabaghian duduk Armenië
Raphaela Danksagmüller duduk Oostenrĳk
Ernest Rombout hobo’s Nederland
Wu Wei sheng China
Naomi Sato sho Japan

luiten
Elchin Nagĳev tar Azerbeidzjan
Charbel Rouhana ‘ud Libanon
Lan Weiwei pipa China
Kiya Tabassian setar Iran

citers en harpen
Bassem Alkhouri qanun Syrië
Ding Xueer zheng China
Makiko Goto koto Japan
Kourosh Matin santur Iran
Ernestine Stoop harp Nederland

strĳkers
Dhruba Ghosh sarangi India
Elshan Mansurov kamancha Azerbeidzjan
Yang Xue erhu China
Angel Gimeno viool Venezuela
Neva Özgen kemençe Turkĳe
Max Knigge altviool Nederland
Antonis Pratsinakis cello Griekenland
Dario Calderone contrabas Italië

slagwerkers
Niti Ranjan Biswas tabla Bangladesh
Ryoko Imai slagwerk Japan
Mervyn Groot slagwerk Nederland

en overige deelnemers aan de Atlas Academy

fotografie: pieter boersma, co broerse, thomas lenden, pierre volpe
ontwerp: josepha hulskes; druk: lenoirschuring  
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Gevorg Dabaghian duduk

Kiya Tabassian setar

zaterdag 1 september 2012vrijdag 31 augustus 2012

Bassem Alkhouri qanun en Niti Ranjan Biswas tabla



kaartverkoop
aan de kassa van het Muziekgebouw
via www.muziekgebouw.nl/atlas (24 uur per dag)
telefonisch 020 788 2000 (vanaf 13 aug ma t/m za 12.00-18.00 uur)
passe-partout concerten Muziekgebouw € 42,-*
passe-partout+ (inclusief Hĳaz in het Bimhuis) € 56,50*
kaarten voor Hĳaz via www.bimhuis.nl
jongeren tot 30 jaar: € 10,- per concert (Early Bird Tickets voor

concerten Muziekgebouw – beperkt beschikbaar)
reserveren voor gratis concerten is niet mogelĳk

*wegens het beperkt aantal plaatsen is reserveren voor de Wereldklankspeeltuin ook

voor passe-partouthouders noodzakelĳk.

Het Atlas Ensemble is een uniek kamerorkest van briljante musici uit
China, Japan, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het door
componist Joël Bons opgerichte ensemble brengt een ongehoord
klankpalet van oosterse en westerse instrumenten. Het repertoire
bestrĳkt zowel speciaal voor het Atlas Ensemble geschreven werken
als traditionele muziek uit de verschillende culturen. 

Het tienjarig bestaan van het Atlas Ensemble wordt gevierd met een
driedaags Atlas Festival vol traditionele en splinternieuwe muziek.
Onverwachte ontmoetingen tussen muzikanten uit diverse culturen,
extatische muziek uit de Kaukasus en nachtelĳke Indiase raga’s gaan
zĳ aan zĳ met opwindende Chinese virtuositeit, verstilde Japanse
hofmuziek en innovatieve klankverkenningen met live electronics. 
De vruchten van tien jaar interculturele ontdekkingen worden
gecombineerd met een bonte reeks premières en de resultaten van 
de Atlas Academy 2012.

De Atlas Academy is een zomercursus die sinds 2009 in het
Conservatorium van Amsterdam plaatsvindt. De Academy biedt
componisten en musici de mogelĳkheid om tot nieuwe combinaties
tussen oosterse en westerse instrumenten te komen. Vanuit de hele
wereld stromen deelnemers toe. Samenwerking met de vermaarde
Experimentalstudio des SWR uit Freiburg maakt de Academy dit jaar
extra bĳzonder. 

atlas ensemble

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,- / € 19,- reductie

Armenië / Azerbeidzjan

Gevorg Dabaghian duduk 
meets
Elshan Mansurov kamancha
en Elchin Nagĳev tar

In de muziek van het Midden-
Oosten floreert geraffineerde
improvisatiekunst, waarmee
de musici een breed scala aan
stemmingen kunnen oproepen.
Op de openingsavond van het
festival klinkt het fraaiste dat
het Midden-Oosten te bieden
heeft. 

Atlas Ensemble – Horizon ca 21.30 uur

Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Christopher Trapani dirigenten

Artjom Kim  Ragmusic (2004)

Wim Henderickx Nostalgia (2010)

Daníel Bjarnason Five Chinese poems (2002)

Thanasis Deligiannis Satyrcrash (2012)

Joël Bons Green Dragon (2012)

Christopher Trapani Widening Circles voor Atlas en live electronics (2012) 

Een waaier van composities met ongehoorde klankkleuren: het 
Atlas Ensemble brengt een aantal van de beste stukken van de
afgelopen tien jaar en drie premières.

Iran / Turkije / Syrië / Libanon ca 23.00 uur

Kiya Tabassian setar en Neva Özgen kemençe
meet 
Bassem Alkhouri qanun en Charbel Rouhana ‘ud

Solisten van het Atlas
Ensemble, briljante
grootmeesters op hun
instrument, presenteren 
hun muziektradities en
ontmoeten elkaar in
prikkelende improvisaties. 

atlas festival en academy

Het Atlas Festival wordt mogelĳk gemaakt met financiële steun 
van het Fonds Podiumkunsten.

De Atlas Academy wordt ondersteund door het Conservatorium 
van Amsterdam en mogelĳk gemaakt door een meerjarige subsidie 
van de Gemeente Amsterdam.

16.00 uur Noorderparkkamer Amsterdam-Noord toegang gratis

The Nordanians

Oene van Geel altviool
Mark Tuinstra gitaar 
Niti Ranjan Biswas tabla
meet
Dhruba Ghosh sarangi en zang 

Dit trio uit Amsterdam-Noord speelt met onstuitbare energie en
inventieve muzikaliteit. Uit Indiase raga’s, Afrikaanse ritmes, funk en
delicate kamermuziek smeden zĳ een onmiskenbaar eigen stĳl. 

19.30 uur  Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Open Huis Atlas Academy 

Atlas Ensemble
meets
Experimentalstudio des SWR live electronics
Detlef Heusinger en Christopher Trapani dirigenten
Noa Frenkel alt

Blue Note

Dániel Peter Biro Hadavar (2010)

Giuliano Bracci Lunedì (2011) 

en schetsen van de Atlas Academy

Haitinkzaal  20.15 uur

James Tenney Critical band (1988)

Anahita Abbasi Moving Surface (2012) 

Bushra El-Turk Dramaticule IV (2012)

en resultaten van de Atlas Academy

In samenwerking met de Experimentalstudio uit Freiburg brengt de
Atlas Academy dit jaar voor het eerst live electronics en oosterse
instrumenten samen om nieuwe klankwerelden te verkennen.  
Tĳdens het Open Huis presenteert het Atlas Ensemble de eerste
resultaten, waaronder nieuw werk van Gaudeamusprĳswinnaar
Christopher Trapani.

zaterdag 1 september 2012

23.00 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 11,50/ € 9,- reductie

Nachtraga

Dhruba Ghosh sarangi en zang 
Niti Ranjan Biswas tabla 

Dhruba Ghosh is een fenomeen. Hĳ komt uit een illustere muzikanten-
familie en staat in India bekend als een toonaangevende raga-speler.
Ghosh bespeelt de sarangi, ‘het instrument van de honderd kleuren’. 
De meester deelt het podium met de virtuoze tabla-speler Niti Ranjan
Biswas. Het beluisteren van een nachtraga kan een extatische en
inspirerende belevenis zĳn, waarbĳ elk besef van tĳd lĳkt opgeheven.
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musici Atlas Ensemble

blazers
Harrie Starreveld fluit/shakuhachi Nederland
Gevorg Dabaghian duduk Armenië
Raphaela Danksagmüller duduk Oostenrĳk
Ernest Rombout hobo’s Nederland
Wu Wei sheng China
Naomi Sato sho Japan

luiten
Elchin Nagĳev tar Azerbeidzjan
Charbel Rouhana ‘ud Libanon
Lan Weiwei pipa China
Kiya Tabassian setar Iran

citers en harpen
Bassem Alkhouri qanun Syrië
Ding Xueer zheng China
Makiko Goto koto Japan
Kourosh Matin santur Iran
Ernestine Stoop harp Nederland

strĳkers
Dhruba Ghosh sarangi India
Elshan Mansurov kamancha Azerbeidzjan
Yang Xue erhu China
Angel Gimeno viool Venezuela
Neva Özgen kemençe Turkĳe
Max Knigge altviool Nederland
Antonis Pratsinakis cello Griekenland
Dario Calderone contrabas Italië

slagwerkers
Niti Ranjan Biswas tabla Bangladesh
Ryoko Imai slagwerk Japan
Mervyn Groot slagwerk Nederland

en overige deelnemers aan de Atlas Academy

fotografie: pieter boersma, co broerse, thomas lenden, pierre volpe
ontwerp: josepha hulskes; druk: lenoirschuring  
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Gevorg Dabaghian duduk

Kiya Tabassian setar

zaterdag 1 september 2012vrijdag 31 augustus 2012

Bassem Alkhouri qanun en Niti Ranjan Biswas tabla



kaartverkoop
aan de kassa van het Muziekgebouw
via www.muziekgebouw.nl/atlas (24 uur per dag)
telefonisch 020 788 2000 (vanaf 13 aug ma t/m za 12.00-18.00 uur)
passe-partout concerten Muziekgebouw € 42,-*
passe-partout+ (inclusief Hĳaz in het Bimhuis) € 56,50*
kaarten voor Hĳaz via www.bimhuis.nl
jongeren tot 30 jaar: € 10,- per concert (Early Bird Tickets voor

concerten Muziekgebouw – beperkt beschikbaar)
reserveren voor gratis concerten is niet mogelĳk

*wegens het beperkt aantal plaatsen is reserveren voor de Wereldklankspeeltuin ook

voor passe-partouthouders noodzakelĳk.

Het Atlas Ensemble is een uniek kamerorkest van briljante musici uit
China, Japan, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het door
componist Joël Bons opgerichte ensemble brengt een ongehoord
klankpalet van oosterse en westerse instrumenten. Het repertoire
bestrĳkt zowel speciaal voor het Atlas Ensemble geschreven werken
als traditionele muziek uit de verschillende culturen. 

Het tienjarig bestaan van het Atlas Ensemble wordt gevierd met een
driedaags Atlas Festival vol traditionele en splinternieuwe muziek.
Onverwachte ontmoetingen tussen muzikanten uit diverse culturen,
extatische muziek uit de Kaukasus en nachtelĳke Indiase raga’s gaan
zĳ aan zĳ met opwindende Chinese virtuositeit, verstilde Japanse
hofmuziek en innovatieve klankverkenningen met live electronics. 
De vruchten van tien jaar interculturele ontdekkingen worden
gecombineerd met een bonte reeks premières en de resultaten van 
de Atlas Academy 2012.

De Atlas Academy is een zomercursus die sinds 2009 in het
Conservatorium van Amsterdam plaatsvindt. De Academy biedt
componisten en musici de mogelĳkheid om tot nieuwe combinaties
tussen oosterse en westerse instrumenten te komen. Vanuit de hele
wereld stromen deelnemers toe. Samenwerking met de vermaarde
Experimentalstudio des SWR uit Freiburg maakt de Academy dit jaar
extra bĳzonder. 

atlas ensemble

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,- / € 19,- reductie

Armenië / Azerbeidzjan

Gevorg Dabaghian duduk 
meets
Elshan Mansurov kamancha
en Elchin Nagĳev tar

In de muziek van het Midden-
Oosten floreert geraffineerde
improvisatiekunst, waarmee
de musici een breed scala aan
stemmingen kunnen oproepen.
Op de openingsavond van het
festival klinkt het fraaiste dat
het Midden-Oosten te bieden
heeft. 

Atlas Ensemble – Horizon ca 21.30 uur

Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Christopher Trapani dirigenten

Artjom Kim  Ragmusic (2004)

Wim Henderickx Nostalgia (2010)

Daníel Bjarnason Five Chinese poems (2002)

Thanasis Deligiannis Satyrcrash (2012)

Joël Bons Green Dragon (2012)

Christopher Trapani Widening Circles voor Atlas en live electronics (2012) 

Een waaier van composities met ongehoorde klankkleuren: het 
Atlas Ensemble brengt een aantal van de beste stukken van de
afgelopen tien jaar en drie premières.

Iran / Turkije / Syrië / Libanon ca 23.00 uur

Kiya Tabassian setar en Neva Özgen kemençe
meet 
Bassem Alkhouri qanun en Charbel Rouhana ‘ud

Solisten van het Atlas
Ensemble, briljante
grootmeesters op hun
instrument, presenteren 
hun muziektradities en
ontmoeten elkaar in
prikkelende improvisaties. 

atlas festival en academy

Het Atlas Festival wordt mogelĳk gemaakt met financiële steun 
van het Fonds Podiumkunsten.

De Atlas Academy wordt ondersteund door het Conservatorium 
van Amsterdam en mogelĳk gemaakt door een meerjarige subsidie 
van de Gemeente Amsterdam.

16.00 uur Noorderparkkamer Amsterdam-Noord toegang gratis

The Nordanians

Oene van Geel altviool
Mark Tuinstra gitaar 
Niti Ranjan Biswas tabla
meet
Dhruba Ghosh sarangi en zang 

Dit trio uit Amsterdam-Noord speelt met onstuitbare energie en
inventieve muzikaliteit. Uit Indiase raga’s, Afrikaanse ritmes, funk en
delicate kamermuziek smeden zĳ een onmiskenbaar eigen stĳl. 

19.30 uur  Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Open Huis Atlas Academy 

Atlas Ensemble
meets
Experimentalstudio des SWR live electronics
Detlef Heusinger en Christopher Trapani dirigenten
Noa Frenkel alt

Blue Note

Dániel Peter Biro Hadavar (2010)

Giuliano Bracci Lunedì (2011) 

en schetsen van de Atlas Academy

Haitinkzaal  20.15 uur

James Tenney Critical band (1988)

Anahita Abbasi Moving Surface (2012) 

Bushra El-Turk Dramaticule IV (2012)

en resultaten van de Atlas Academy

In samenwerking met de Experimentalstudio uit Freiburg brengt de
Atlas Academy dit jaar voor het eerst live electronics en oosterse
instrumenten samen om nieuwe klankwerelden te verkennen.  
Tĳdens het Open Huis presenteert het Atlas Ensemble de eerste
resultaten, waaronder nieuw werk van Gaudeamusprĳswinnaar
Christopher Trapani.

zaterdag 1 september 2012

23.00 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 11,50/ € 9,- reductie

Nachtraga

Dhruba Ghosh sarangi en zang 
Niti Ranjan Biswas tabla 

Dhruba Ghosh is een fenomeen. Hĳ komt uit een illustere muzikanten-
familie en staat in India bekend als een toonaangevende raga-speler.
Ghosh bespeelt de sarangi, ‘het instrument van de honderd kleuren’. 
De meester deelt het podium met de virtuoze tabla-speler Niti Ranjan
Biswas. Het beluisteren van een nachtraga kan een extatische en
inspirerende belevenis zĳn, waarbĳ elk besef van tĳd lĳkt opgeheven.
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musici Atlas Ensemble

blazers
Harrie Starreveld fluit/shakuhachi Nederland
Gevorg Dabaghian duduk Armenië
Raphaela Danksagmüller duduk Oostenrĳk
Ernest Rombout hobo’s Nederland
Wu Wei sheng China
Naomi Sato sho Japan

luiten
Elchin Nagĳev tar Azerbeidzjan
Charbel Rouhana ‘ud Libanon
Lan Weiwei pipa China
Kiya Tabassian setar Iran

citers en harpen
Bassem Alkhouri qanun Syrië
Ding Xueer zheng China
Makiko Goto koto Japan
Kourosh Matin santur Iran
Ernestine Stoop harp Nederland

strĳkers
Dhruba Ghosh sarangi India
Elshan Mansurov kamancha Azerbeidzjan
Yang Xue erhu China
Angel Gimeno viool Venezuela
Neva Özgen kemençe Turkĳe
Max Knigge altviool Nederland
Antonis Pratsinakis cello Griekenland
Dario Calderone contrabas Italië

slagwerkers
Niti Ranjan Biswas tabla Bangladesh
Ryoko Imai slagwerk Japan
Mervyn Groot slagwerk Nederland

en overige deelnemers aan de Atlas Academy

fotografie: pieter boersma, co broerse, thomas lenden, pierre volpe
ontwerp: josepha hulskes; druk: lenoirschuring  
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Gevorg Dabaghian duduk

Kiya Tabassian setar

zaterdag 1 september 2012vrijdag 31 augustus 2012

Bassem Alkhouri qanun en Niti Ranjan Biswas tabla



zondag 2 september 2012 

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,-/ € 19,- reductie

China / Japan
Naomi Sato sho Harrie Starreveld shakuhachi Makiko Goto koto 
meet
Lan Weiwei pipa Wu Wei sheng Yang Xue erhu Ding Xueer zheng

De muziekinstrumenten in China zĳn verwant met die in Japan. In dit
afwisselende en kleurrĳke programma betoveren Chinese musici het
publiek met sprankelende virtuositeit, terwĳl hun Japanse collega’s
met tĳdloze rituele muziek concentratie afdwingen. 

Atlas Ensemble – Prisma ca 21.30 uur
Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Fabio Nieder dirigenten
Yang Xue erhu Ernest Rombout hobo Wu Wei sheng
Elshan Mansurov kamancha en Elchin Nagĳev tar

Francisco Castillo Trigueros Prisma (2009)

Artjom Kim Spiral (2012)  

Stefano Bellon Snakes, Skin and Strings (2005)

Joël Bons Tour à tour (2006)

Fabio Nieder 4 Slovenian folk tunes from the territory of Trieste (2012)

Topsolisten uit Azerbeidjzan, China en Europa schitteren in drie pronk-
stukken uit het repertoire van het Atlas Ensemble en twee nieuwe
werken: dit concert biedt een rĳk scala aan muzikale ervaringen.

Afterparty ca 23.00 uur
Atlas-musici treffen elkaar in de foyers van het Muziekgebouw en 
luiden het festival uit met improvisaties.

zondag 2 september 2012 

Muziekgebouw aan ’t Ĳ

Bimhuis  Noorderparkkamer  Tolhuistuin

Conservatorium van Amsterdam 

w w w . a t l a s f e s t i v a l . n l

de mooiste klanken van de wereld verenigd in één orkest
parade van prachtinstrumenten uit oost en west 

16.30 uur  Bimhuis  € 18,- 

Van Atlas tot Hijaz

Tropentheater en Bimhuis presenteren 

Hijaz
Moufadhel Adhoum ‘ud
Niko Deman piano
Chryster Aerts drums
Rui Salgado bas
Vardan Hovanissian duduk

De naam Hĳaz verwĳst naar een typisch Arabische notenreeks en naar
het woord jazz. De band komt voort uit een ontmoeting tussen pianist
Niko Deman en Moufadhel Adhoum, meester op de ‘ud, de Arabische
luit. Zĳ verenigen Griekse rembetika en Arabische muziek, onder-
steund door stevige jazzgrooves van contrabassist Rui Salgado en
drummer Chryster Aerts. Vardan Hovanissian schittert daarbĳ op de
melancholieke Armeense duduk. Het resultaat is volgens Het Parool
muziek met ‘ruggengraat, humor en fantasie’.

15.00 uur Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Matrix 12 on tour – Experimentalstudio des SWR

Ensemble Experimental
Wu Wei sheng
Noa Frenkel alt
Harry Sparnaay basklarinet
Max Murray tuba
Jürgen Ruck gitaar
Detlef Heusinger dirigent

Experimentalstudio des SWR
Michael Acker, Reinhold Braig, Thomas Hummel en Simon Spillner
live electronics en klankprojectie

Jonathan Harvey  Ricercare una melodia (1984)

Detlef Heusinger  Waka’s (Drei japanische Liebeslieder) (2004)

Chaya Czernowin  Ina (1988)

Kee Yong Chong  Wu Wei. Meng Die (2012) 

Hugues Dufourt  L’Île sonnante (1990)

Mariana Ungureanu  Ne Veli Vetry (2012) 

Luigi Nono  Post-prae-ludium per Donau (1987)

De Experimentalstudio des SWR uit Freiburg is een van de bekendste
studio’s voor elektronische muziek, onder meer vanwege de samen-
werking met Luigi Nono. Ieder jaar organiseert de Experimentalstudio
onder de titel Matrix een zomercusus live electronics voor componisten.
Dit jaar gaat Matrix voor het eerst on tour en heeft daartoe de Atlas
Academy als partner uitverkoren. 

Tĳdens de Academy werken Matrix-componisten samen met oosterse
musici en worden mogelĳkheden tot klanksynthese uitgeprobeerd. 
Als opmaat voor het Atlas Festival presenteert de Experimentalstudio
een concert met premières en meesterwerken uit zĳn rĳke historie.

zondag 2 september 2012 

11.30/13.00/15.00 uur Tolhuistuin Amsterdam-Noord toegang gratis 

Mini-concerten in de bar van de Tolhuistuin  

Charbel Rouhana ‘ud 
meets
Dhruba Ghosh sarangi 

De Libanese ‘ud-virtuoos Charbel Rouhana en de Indiase sarangi-
meester Dhruba Ghosh geven drie mini-concerten in de intieme
ambiance van de Tolhuistuin-bar. Te bereiken op eigen gelegenheid of
met een speciaal bootje, dat een half uur van tevoren vertrekt vanaf de
kade bĳ restaurant Zouthaven, Muziekgebouw. De capaciteit van bar
en boot is beperkt. Aangeraden wordt om tĳdig aanwezig te zĳn. 

Wu Wei sheng

zondag 26 augustus 2012 – extra concert

Hĳaz
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14.45 uur Muziekgebouw aan ’t IJ € 8,50 
reserveren noodzakelĳk, ook voor passe-partouthouders

Wereldklankspeeltuin 

De klankinstallaties in de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw zĳn
tĳdens het Atlas Festival gevuld met geluiden uit de hele wereld. 
Bezoekers kunnen er spelenderwĳs composities mee maken tĳdens
de workshop Speel met muziek – speciaal tĳdens het festival voor 
kinderen (7+) én volwassenen. 

Atlas Festival
A M S T E R D A M
31 augustus -2 september 2012

Yang Xue erhu en Lan Weiwei pipa



zondag 2 september 2012 

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,-/ € 19,- reductie

China / Japan
Naomi Sato sho Harrie Starreveld shakuhachi Makiko Goto koto 
meet
Lan Weiwei pipa Wu Wei sheng Yang Xue erhu Ding Xueer zheng

De muziekinstrumenten in China zĳn verwant met die in Japan. In dit
afwisselende en kleurrĳke programma betoveren Chinese musici het
publiek met sprankelende virtuositeit, terwĳl hun Japanse collega’s
met tĳdloze rituele muziek concentratie afdwingen. 

Atlas Ensemble – Prisma ca 21.30 uur
Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Fabio Nieder dirigenten
Yang Xue erhu Ernest Rombout hobo Wu Wei sheng
Elshan Mansurov kamancha en Elchin Nagĳev tar

Francisco Castillo Trigueros Prisma (2009)

Artjom Kim Spiral (2012)  

Stefano Bellon Snakes, Skin and Strings (2005)

Joël Bons Tour à tour (2006)

Fabio Nieder 4 Slovenian folk tunes from the territory of Trieste (2012)

Topsolisten uit Azerbeidjzan, China en Europa schitteren in drie pronk-
stukken uit het repertoire van het Atlas Ensemble en twee nieuwe
werken: dit concert biedt een rĳk scala aan muzikale ervaringen.

Afterparty ca 23.00 uur
Atlas-musici treffen elkaar in de foyers van het Muziekgebouw en 
luiden het festival uit met improvisaties.

zondag 2 september 2012 

Muziekgebouw aan ’t Ĳ

Bimhuis  Noorderparkkamer  Tolhuistuin

Conservatorium van Amsterdam 

w w w . a t l a s f e s t i v a l . n l

de mooiste klanken van de wereld verenigd in één orkest
parade van prachtinstrumenten uit oost en west 

16.30 uur  Bimhuis  € 18,- 

Van Atlas tot Hijaz

Tropentheater en Bimhuis presenteren 

Hijaz
Moufadhel Adhoum ‘ud
Niko Deman piano
Chryster Aerts drums
Rui Salgado bas
Vardan Hovanissian duduk

De naam Hĳaz verwĳst naar een typisch Arabische notenreeks en naar
het woord jazz. De band komt voort uit een ontmoeting tussen pianist
Niko Deman en Moufadhel Adhoum, meester op de ‘ud, de Arabische
luit. Zĳ verenigen Griekse rembetika en Arabische muziek, onder-
steund door stevige jazzgrooves van contrabassist Rui Salgado en
drummer Chryster Aerts. Vardan Hovanissian schittert daarbĳ op de
melancholieke Armeense duduk. Het resultaat is volgens Het Parool
muziek met ‘ruggengraat, humor en fantasie’.

15.00 uur Conservatorium van Amsterdam  toegang gratis

Matrix 12 on tour – Experimentalstudio des SWR

Ensemble Experimental
Wu Wei sheng
Noa Frenkel alt
Harry Sparnaay basklarinet
Max Murray tuba
Jürgen Ruck gitaar
Detlef Heusinger dirigent

Experimentalstudio des SWR
Michael Acker, Reinhold Braig, Thomas Hummel en Simon Spillner
live electronics en klankprojectie

Jonathan Harvey  Ricercare una melodia (1984)

Detlef Heusinger  Waka’s (Drei japanische Liebeslieder) (2004)

Chaya Czernowin  Ina (1988)

Kee Yong Chong  Wu Wei. Meng Die (2012) 

Hugues Dufourt  L’Île sonnante (1990)

Mariana Ungureanu  Ne Veli Vetry (2012) 

Luigi Nono  Post-prae-ludium per Donau (1987)

De Experimentalstudio des SWR uit Freiburg is een van de bekendste
studio’s voor elektronische muziek, onder meer vanwege de samen-
werking met Luigi Nono. Ieder jaar organiseert de Experimentalstudio
onder de titel Matrix een zomercusus live electronics voor componisten.
Dit jaar gaat Matrix voor het eerst on tour en heeft daartoe de Atlas
Academy als partner uitverkoren. 

Tĳdens de Academy werken Matrix-componisten samen met oosterse
musici en worden mogelĳkheden tot klanksynthese uitgeprobeerd. 
Als opmaat voor het Atlas Festival presenteert de Experimentalstudio
een concert met premières en meesterwerken uit zĳn rĳke historie.

zondag 2 september 2012 

11.30/13.00/15.00 uur Tolhuistuin Amsterdam-Noord toegang gratis 

Mini-concerten in de bar van de Tolhuistuin  

Charbel Rouhana ‘ud 
meets
Dhruba Ghosh sarangi 

De Libanese ‘ud-virtuoos Charbel Rouhana en de Indiase sarangi-
meester Dhruba Ghosh geven drie mini-concerten in de intieme
ambiance van de Tolhuistuin-bar. Te bereiken op eigen gelegenheid of
met een speciaal bootje, dat een half uur van tevoren vertrekt vanaf de
kade bĳ restaurant Zouthaven, Muziekgebouw. De capaciteit van bar
en boot is beperkt. Aangeraden wordt om tĳdig aanwezig te zĳn. 

Wu Wei sheng

zondag 26 augustus 2012 – extra concert
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14.45 uur Muziekgebouw aan ’t IJ € 8,50 
reserveren noodzakelĳk, ook voor passe-partouthouders

Wereldklankspeeltuin 

De klankinstallaties in de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw zĳn
tĳdens het Atlas Festival gevuld met geluiden uit de hele wereld. 
Bezoekers kunnen er spelenderwĳs composities mee maken tĳdens
de workshop Speel met muziek – speciaal tĳdens het festival voor 
kinderen (7+) én volwassenen. 

Atlas Festival
A M S T E R D A M
31 augustus -2 september 2012

Yang Xue erhu en Lan Weiwei pipa



zondag 2 september 2012 

20.15 uur Muziekgebouw aan ’t IJ  € 24,-/ € 19,- reductie

China / Japan
Naomi Sato sho Harrie Starreveld shakuhachi Makiko Goto koto 
meet
Lan Weiwei pipa Wu Wei sheng Yang Xue erhu Ding Xueer zheng

De muziekinstrumenten in China zĳn verwant met die in Japan. In dit
afwisselende en kleurrĳke programma betoveren Chinese musici het
publiek met sprankelende virtuositeit, terwĳl hun Japanse collega’s
met tĳdloze rituele muziek concentratie afdwingen. 

Atlas Ensemble – Prisma ca 21.30 uur
Artjom Kim, Jussi Jaatinen en Fabio Nieder dirigenten
Yang Xue erhu Ernest Rombout hobo Wu Wei sheng
Elshan Mansurov kamancha en Elchin Nagĳev tar

Francisco Castillo Trigueros Prisma (2009)

Artjom Kim Spiral (2012)  

Stefano Bellon Snakes, Skin and Strings (2005)

Joël Bons Tour à tour (2006)

Fabio Nieder 4 Slovenian folk tunes from the territory of Trieste (2012)

Topsolisten uit Azerbeidjzan, China en Europa schitteren in drie pronk-
stukken uit het repertoire van het Atlas Ensemble en twee nieuwe
werken: dit concert biedt een rĳk scala aan muzikale ervaringen.

Afterparty ca 23.00 uur
Atlas-musici treffen elkaar in de foyers van het Muziekgebouw en 
luiden het festival uit met improvisaties.
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