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06
03

DuoBaAn treedt op
Voorwaarts Maart/En Avant Mars
Samen met Barbara Ardenois, accordeoniste, vorm ik
het duo DuoBaAn, een duo dat de grenzen opzoekt

Tickets

tussen muziek en performance, klank en geluid, en
hoopt de poëzie niet uit het oog te verliezen. We
hebben een neus voor het hedendaagse, zowel in beeld
als muziek, en spelen liefst met werk van levende
componisten. Voor Voorwaarts Maart/En Avant Mars
breien we verder aan ons oeuvre... Komt dat zien!
6 en 7 maart 2015
De Bijloke Gent
Hardscore vzw
De Bijloke
Filmpje vorig project

15
03

Palfijn Passage
Duotento in het Jan Palfijn
PALFIJN PASSAGE Onder het ziekenhuis Jan Palfijn in
Gent loopt een gang, van receptie tot in het nieuwe
restaurant. Francis Geldof zag hierin een uitmuntende
plaats om kunst te tonen en hij heeft gelijk. Samen met
Annemie Augustijns heb ik de eer om deze ruimte te
openen met een eerste tentoonstelling.
vanaf 15 maart 2015
Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent
Annemie Augustijns

02
05

Field Recordings
RUMOER! Concertgebouw Brugge
In 100 strakke, transparante sculpturen lijkt aarde te
zweven, een soldatenkerkhof in een koud landschap.

Tickets

Uit de aarde stijgen klanken op. Geruis, geritsel, echo’s
uit de strijd, maar ook stemmen, flarden muziek. In Field
Recordings gaan kunstenaar Anneleen De
Causmaecker en componist Annelies Van Parys op
zoek naar de universele emoties achter elke oorlog. De
teksten zijn door Peter Verhelst geschreven op maat
van de installatie.
2 mei 2015: performance, 3 mei 2015: installatie
Concertgebouw Brugge
PERIGNEM vzw
Concertgebouw Brugge
The making of...

09
01

Residentie
Academia Belgica
Ik ben geselecteerd voor een residentie in de Academia
Belgica in Rome! Vijf maanden mag ik daar verblijven

Tickets

om te werken. Hiervoor word ik ondersteund met een
beurs, een atelier en een studio. Wat een heerlijkheid.
Bedankt, Vlaamse Gemeenschap.
september 2015 tot en met januari 2016
Rome, Italië

Wenst u niet meer op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u uit.

