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‘Als je iets echt wil,
stop je er al je centen in’
Drie bedrijven heeft Dimitri Casteleyn (47) al opgericht.
Zijn productiehuis De Raconteurs doet hij niet meer voor
het geld. ‘Door tien jaar keihard te werken, heb ik mezelf
tijd gekocht.’ Tijd om een roman te schrijven bijvoorbeeld.
INTERVIEW
DRIES BERVOET
EN GWEN DECLERCK
GENT

Z

ijn strepen als romanschrijver moet hij nog verdienen.
Maar als ondernemer heeft
Dimitri Casteleyn een rijkgevuld cv. Na een verleden als
hoofd interne communicatie
bij de multinationals BP Nutrition, de gewezen voedingspoot van de Britse oliereus, en SCA Packaging begon hij in 1994
een communicatiebureau. In sneltempo
bouwde hij Ellips uit tot het nummer twee
van België. In diezelfde periode stond hij
samen met Luc Osselaer Peter Hinssen en
Michel Bauwens aan de wieg van e-Com.
Toen de intranetbouwer in 1997 aan Alcatel werd verkocht, trok Casteleyn de deur
van e-Com achter zich dicht.
Casteleyn is een atypische ondernemer.
Als student volgde hij theaterschool, won
hij prijzen voor zijn gedichten en organiseerde hij een literaire wedstrijd tussen de
Vlaamse universiteiten. Met de uitbouw
van zijn carrière vervaagde de literaire passie. ‘Als je zeventig uur per week werkt, heb
je geen zin om ’s avonds nog een gedicht
te schrijven.’ Toch bleef zijn oude liefde ergens achter in zijn hoofd knagen.
Bij de verkoop van Ellips in 2001 aan de
multinational Omnicom liet hij die oude
liefde weer toe. ‘Ik was 35 en had al mijn
doelen als ondernemer gerealiseerd. Ik
had comfortabel in mijn directiestoel kunnen blijven zitten. Maar het was tijd om
mijn creatievere dromen na te jagen. Met
de nieuwe eigenaar sprak ik af dat ik CEO
zou blijven, maar elk jaar 10 procent minder zou werken. Elk jaar heb ik de 10 procent die ik minder werkte, vervangen door
wat ik het liefst wilde doen. Eerst ging ik
gedichten schrijven en nam ik een onbe-

zoldigde baan als gedelegeerd bestuurder
bij Theater Malpertuis in Tielt. Toen ik in
2007 volledig uit mijn bedrijf stapte, kreeg
ik ook tijd voor de opstart van het productiehuis De Raconteurs, het schrijven van
een kinderboek en een roman.’
Samengevat: u bent binnen en
hebt nu tijd voor leuke dingen.
Dimitri Casteleyn: (lachje) ‘Zo kan je dat
min of meer zeggen. Ik heb genoeg verdiend om het financiële als bijkomstig
te beschouwen. Ik heb Germaanse gestudeerd uit liefde voor de literatuur, maar
ben ook een geboren ondernemer. Dat
klinkt misschien raar, maar voor mij is het
altijd een natuurlijke combinatie geweest.
Toen mijn carrière in het bedrijfsleven
goed begon te lopen, heb ik met mezelf
een pact gesloten. Ik zou snoeihard werken, tot zeventig uur per week. Maar met
het geld dat ik zou verdienen, zou ik mezelf letterlijk tijd kopen.’
U bent een zondagskind.
Casteleyn: ‘Mensen zeggen me wel eens
dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen. Dat klopt niet: ik ben met mijn gat in
de melk gevallen, en daarna heb ik er zelf
boter van gemaakt. Als je iets wil in het leven, steek je er al je centen in en doe je er
alles aan om ze te doen opbrengen. Dat
heb ik overgehouden aan mijn jaar in
Reims. Ik mocht er van mijn ouders gaan
studeren als ik het verschil met een jaar
Leuven bijpaste. Mijn MBA in Reims was
drie keer duurder. Al het geld dat ik tot
dan bijeengespaard had, heb ik in één
klap opgesoupeerd. Ik zag het als een investering. Dat principe heb ik in al mijn latere bedrijven toegepast. In het eerste, Ellips, heb ik al mijn spaarcenten gestopt en
heb ik mezelf in het eerste jaar geen loon
uitgekeerd. Bij De Raconteurs zit dit keer
uiteraard niet mijn hele vermogen, maar

het is wel all the way. Alle winst wordt opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd.’
Waar gaat uw boek over?
Casteleyn: ‘Mijn boek houdt het midden
tussen een literaire roman en een thriller.
Mijn hoofdpersonage, een viroloog, vindt
dat de wereld kapotgaat en beslist zijn
zoon in gevangenschap op te voeden. Toen
ik het verhaal in de beginfase aan mensen
liet lezen, kreeg ik de reactie dat het totaal
onrealistisch was. Maar toen barstte het
schandaal rond de Oostenrijker Josef Fritzl
los, die zijn dochter 24 jaar lang in de kelder van zijn huis had opgesloten. De realiteit haalde de fictie in. Ik heb geprobeerd
in het hoofd van zo’n dader te kruipen.
Wat niet gemakkelijk was, omdat je ook
je eigen bizarre kantjes tegenkomt.’
U hebt nog altijd een erg druk
leven. Moet een schrijver niet als
een kluizenaar leven?
Casteleyn: ‘Vanaf 2004 sloot ik me elke
maand een week op in een appartement
aan de kust om gedichten te schrijven.
Ik werkte erg gedisciplineerd. Ik begon
’s ochtends om 8 uur en schreef in drie
blokken, met telkens een uur tot anderhalf
uur pauze tussen. Van maandag tot vrijdag. Dat klinkt vreemd voor een man die
een gezin heeft met drie kinderen. Maar
voor mijn vrouw was het een zegen. Ik was
nu amper tien weken per jaar van huis
weg, terwijl dat vroeger het hele jaar door
drie dagen per week was. Toen ik me na
een jaar of drie wat eenzaam begon te voelen aan de kust, heb ik onze zolder ingericht als schrijverskamer. Ik schrijf nu twee
volle dagen per week thuis.’
Zet u uw communicatietalent in
om uw werk te verkopen?
Casteleyn: ‘Uiteraard. Ik heb drie jaar aan
deze roman geschreven. Waarom zou ik
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de burgemeester’. Vorig jaar bedroeg
de omzet 623.000 euro en de winst
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theater Malpertuis in Tielt. Schrijft
gedichten. ‘De verjaardag’ is zijn
eerste roman.

U hebt voor multinationals gewerkt
waarin honderden miljoenen euro’s
omgingen. Bij De Raconteurs werkt u
met een omzet van een miljoen euro.
Is dat niet raar?
Casteleyn: ‘Het is een volstrekt andere realiteit. Mensen vergeten wel eens hoe klein
de Vlaamse tv-sector eigenlijk is. Weet u, ik
moest eens goed lachen toen er zoveel heisa in de media ontstond over het einde van
het exclusiviteitscontract tussen de VRT en
Woestijnvis. Dat ging over 18 miljoen euro.
En hoeveel geld dat wel niet was. Ik kom
uit een wereld waarin dat soort bedragen
klein bier zijn. Ik heb voor bedrijven gewerkt die omzetten van 4 miljard euro
draaien. Dan begrijpt u dat ik een bedrag
van 18 miljoen euro flink kan relativeren.’
Met de komst van Vier zijn er nu drie
grote omroepen in het Vlaamse tvlandschap. Vier worstelt om boven
te blijven. Hoe ziet u het in de nabije
toekomst evolueren?
Casteleyn: ‘Geen idee. Ik weet alleen dat
de echte tv-revolutie nog moet komen. De
dag is niet meer ver af dat spelers als Netflix, Apple en Google hun intrede maken
op televisievlak in Vlaanderen. Dat zal het
businessmodel pas echt op zijn kop zetten.
Of dat zorgwekkend is voor een klein huis
als De Raconteurs? Totaal niet. Er zal altijd
plaats zijn voor goede verhalen, hoe het
omroeplandschap er ook uitziet.’
U hebt nu ook uw creatieve doelen
bereikt. En nu?
Casteleyn: ‘Ambities genoeg. Ik ben bezig
met mijn tweede dichtbundel, die ik volgend jaar wil publiceren. En ik ben begonnen aan mijn tweede roman. Dat wordt
een werk van jaren. En De Raconteurs? Ik
ben hier om te blijven, al is het moeilijk
om te spreken over de lange termijn. Vijf
jaar geleden was er geen sprake van dat ik
aan het hoofd van een productiehuis zou
staan. Dingen kunnen snel veranderen.’
Houdt u rekening met het scenario
dat uw boek flopt?
Casteleyn: (lange stilte) ‘Dat weet ik niet.
Mijn bedrijven, mijn dichtbundel en mijn
kinderboek hebben goed gemarcheerd.
Een roman is natuurlijk totaal iets anders.
Maar ik heb eigenlijk nog nooit een investering gedaan die compleet mislukt is. Ik
weet dus niet hoe ik op een flop zou reageren. Ik hoop alleen dat mijn boek een eerlijke kans krijgt. Gebeurt dat, dan ben ik
bereid veel te aanvaarden.’

Ik heb nog nooit een
investering gedaan
die compleet mislukt
is. Ik weet dus niet
hoe ik zou reageren
als mijn roman flopt.

INTERVIEW
KOEN VAN BOXEM

wer. Die moet je destabiliseren. Een voorstelling moet een toeschouwer veranderen. Als dat niet het geval is, heeft de kunstenaar gefaald. Gaan kijken naar dingen
die je alleen maar bevestigen, is in mijn
ogen tijdverlies. Dat geldt ook voor mij
als maker.’

Z

o gruwelijk, beklemmend
en adembenemend Hanekes
films zijn, zo charmant en
ontspannen is de cineast als
hij in een hotel vlak bij De
Munt zijn avondmaal deelt
met de Belgische pers. Charmant, maar
gedecideerd. Over zijn interpretatie van
‘Così fan tutte’ wil hij niets vertellen. ‘Nee,
ik laat me niet verleiden. Ik ben al lang geleden gestopt met het uitleggen van mijn
werk. Kijk en oordeel zelf. Toen ‘Das weiße
Band’ (Gouden Palm van Cannes in 2009)
uit kwam, kreeg ik vaak de vraag; ‘Meneer
Haneke, wat vindt u van het fascisme?’
Bekijk mijn film als u dat wilt weten, antwoordde ik. Mijn werk spreekt voor mij.’
‘Ik begrijp dat mensen graag de mening van een regisseur of een auteur willen
kennen, maar voor mij is die irrelevant. Als
mensen ongemakkelijk worden door een
film of een boek, gaan ze op zoek naar elementen om het verontrustende van een
kunstwerk te verklaren. Een verklaring
stelt gerust. Vaak hoopt men die te vinden
in de biografie van de auteur. Onzin.’
‘Neem Franz Kafka, een van de allergrootste auteurs van de 20ste eeuw. Hij
wordt afgeschilderd als een neurotische
schrijver. Dat is belachelijk, want zijn geestestoestand heeft niets te maken met zijn
boeken. Hetzelfde kan je zeggen van Richard Wagner. Laat ons eerlijk zijn: dat
was een domme kloot, als mens. Maar zijn
werken overstijgen zijn privéleven met
1.000 procent. Ik geloof dat het Goethe
was die zei: ‘In ons privéleven presteren we
allemaal onder ons niveau.’ En daarom wil
ik niet spreken over mijn leven of over hoe
ik in elkaar zit. Dat is totaal niet interessant. Het gaat om mijn werk.’

Minder stresserend
Mozart componeerde drie geniale opera’s
in samenwerking met de Italiaanse librettist Lorenzo da Ponte: ‘La nozze di Figaro’,
‘Don Giovanni’ en ‘Così fan tutte’. Haneke
regisseerde in 2006 voor de Opéra National de Paris ‘Don Giovanni’. Gerard Mortier
was daar toen directeur. ‘Hij stelde me
daarna voor om ‘Così’ te doen. Oorspronkelijk was de opera bedoeld voor de New
York City Opera. Toen Mortier daar door
financiële besognes voortijdig vertrok, verhuisde het werk met hem mee naar het
Teatro Real in Madrid.’ Daar ging het werk
eind februari in première, volgende week
is het de beurt aan De Munt.
Is het voor Haneke nog wel spannend
om voor de tweede keer dezelfde opera te
regisseren? ‘Het is minder stresserend dan
de eerste keer. Maar het is ook weer an-

Draaglijk

Michael Haneke: ‘De mening van een regisseur of auteur is irrelevant.’ © FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES

ders. Het podium in Brussel is kleiner, en
dan moet je je regie wel wat bijsturen. Het
koor is in Brussel ook veel ouder, dat
maakt ook een verschil. Toch zullen we uiteindelijk wel dicht op hetzelfde resulaat
uitkomen omdat mijn visie op de opera
niet veranderd is in een paar maanden.’
‘U weet dat ik mijn film ‘Funny Games’
twee keer heb gedraaid. In 1997 in Oostenrijk, tien jaar later in Hollywood. Toen we
daar aan het monteren waren, vroeg ik aan
de monteur of hij wilde nagaan, in het
midden van de film ongeveer, of er een
groot verschil was tussen de plaats van een
bepaalde scène in beide films. Er was een
verschil van vijf seconden. Vijf seconden!
Niets dus.’
Haneke ziet zichzelf absoluut niet als
een operaregisseur. ‘Ik ben een amateur.
Van beroep ben ik cineast. Maar die drie
Mozart/da Ponte-opera’s zijn zo briljant
dat ik niet nee kon zeggen. Het is te zeggen, op twee van de drie. De beste is voor

Is het na ‘Così fan tutte’ weer tijd
voor een film? Het zal niet voor
meteen zijn, zegt Haneke. ‘Na
‘Amour’ heb ik een jaar verloren
met het oppikken van alle prijzen
voor de film. En dat brengt je
geen cent op, hè. Ik zal me moeten
terugtrekken op het platteland en
hopen dat de inspiratie komt.’

Haneke, filosoof en psycholoog van opleiding, draaide de voorbije twintig jaar
opzienbarende films als ‘Funny Games’,
‘Caché’, ‘La pianiste’, ‘Code inconnu: récit
incomplet de divers voyages’, ‘Das weiße
Band’ en ‘Amour’. Opzienbarend in de zin
dat ze de kijker tot op het randje van het
draaglijke duwen. Met een goed gevoel ga
je zelden naar huis na het bekijken van een
Haneke-film. Vergeten doe je ze nooit.
Met ‘Amour’ won hij dit jaar de Gouden
Palm in Cannes en de Oscar voor de beste
niet-Engelstalige film. En zeggen dat hij eigenkijk gewoon muzikant wilde worden.
Hij moet er even om lachen. ‘Ja, ik wilde zo
graag pianist worden. Mijn stiefvader
heeft me uiteindelijk zachtjes duidelijk gemaakt dat ik daarvoor niet in de wieg was
gelegd. Ik was acht toen ik verliefd werd
op klassieke muziek. Ik was op Allerheiligen alleen thuis toen de rest van de familie
naar het kerkhof was. Op de radio speelde
de ‘Messiah’ van Händel. Ik wist niet wat
ik hoorde, ik was meteen verkocht.’
‘Ik woonde bij mijn tante en stiefvader
op het platteland in Oostenrijk. Ik leerde
als kind pianospelen. Mijn tante wees me
altijd nogal streng op mijn fouten. Op een
dag, ik denk dat ik twaalf was, zag ik in de
bioscoop de film ‘Mozart’, met de beroemde Oostenrijkse acteur Oscar Werner in de
hoofdrol. Geweldige film. Ik ben thuisgekomen, heb al mijn partituren weggesmeten en heb vijf jaar lang niets anders
gespeeld dan de sonates van Mozart. Zoals
Werner in de film. Ik was daar heel serieus
mee bezig. Vijf uur per dag, jaren aan een
stuk. Maar goed, het heeft niet mogen zijn.
Niets erger dan een mens die iets wil doen
wat hij eigenlijk niet kan.’ (lachje)
Wat hij ook niet kan, is komedies maken. ‘Men vraagt me dat wel eens. Maar
sorry, het gaat niet. Eén keer heb ik het geprobeerd in het theater, een voorstelling
voor oudejaarsavond. Ik zag het fiasco van
mijlenver aankomen. Maar de theaterdirecteur drong aan. Het werd de voorspelde ramp. Normaal komen de acteurs
na een première de regisseur groeten en
omhelzen. Toen wilde niemand me kennen. Ik zal het nooit vergeten.’
‘Così fan tutte’ speelt van 23 mei tot
23 juni in De Munt. Alle voorstellingen
zijn uitverkocht.

Select cultuur
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BOEK
blond haar en blauwe ogen, de
fraudeur donker haar, donkere
ogen en een zwaar Frans accent.
Een indringend verhaal over
(zelf)bedrog en vooroordelen.

The Great Gatsby
Regisseur Baz Luhrmann, bekend
van ‘Moulin Rouge’, trekt de klassieker van F. Scott Fitzgerald zijn
theatrale universum binnen. De
feestscènes in het weelderige
huis van het titelpersonage spatten van het scherm. Het dramatische hart van de film iets minder.

In Darkness
Nog zo’n onwaarschijnlijk waar
verhaal is het oorlogsdrama ‘In
Darkness’. We zien hoe een groep
Joden uit het getto van het Poolse Lvov ontsnapt door een gat
naar het riolenstelsel. Daar krijgen
ze - tegen zware betaling - de
hulp van een Poolse rioolarbeider.

Stoker
The Imposter

Dimitri Casteleyn
- De verjaardag 2013, Uitgeverij Vrijdag.

Een voorstelling
moet een toeschouwer
veranderen.

mij ‘Le Nozze di Figaro’, maar die kan ik
niet regisseren. Het libretto zit zo strak in
elkaar dat ik er niks aan kan toevoegen. Bij
‘Così fan tutte’ kan dat wel.’
In de opera testen twee mannen de liefde en de trouw van hun vriendinnen. De
muziek is het beste wat Mozart ooit heeft
geschreven, het libretto neigt soms naar
absurditeit en parodie. Toch noemt Haneke het een realistische opera. ‘Ja, maar in
de zin dat het om mensen van vlees en
bloed gaat. De realiteit wordt misschien
uitvergroot, maar het wordt nooit surrealistisch. Het is echt, dat is bijvoorbeeld het
verschil met de opera’s van Verdi. Hoe vaak
heeft men mij al niet voorgesteld om ‘Aida’
te doen. Maar dat interesseert me totaal
niet. De basis van wat ik doe is geloofwaardigheid. Je moet kunnen geloven wat er
gebeurt. Dat is ook zo in mijn films.’
‘Of ik op zoek ga naar schoonheid? Nee.
Fundamenteel aan kunst is communicatie.
Je werkt voor een andere, een toeschou-

Briljante documentaire over een
man die er midden jaren negentig
in slaagde zich uit te geven voor
de zoon van een Texaans gezin
die drie jaar eerder verdwenen
was. Opmerkelijk: de zoon had

Het leven van India stort in als
haar vader op haar 18de verjaardag in een ongeval omkomt. Die
dag duikt ook een oom op die ze
nooit eerder heeft ontmoet en die
het meteen goed met haar moeder kan vinden. Stijlvol, broeierig
en licht pervers familiesprookje.

Paul Verrept
De koningin
zonder land

Michaïl Sjisjkin
Onvoltooide
liefdesbrieven

Een koning en een koningin
verliezen hun koninkrijk, als het in
een vreselijk onweer wegspoelt.
Op hun vlucht wordt een dochter
geboren. Het kind weigert haar
hele jeugd een voet op de grond
te zetten. De auteur-illustrator
Paul Verrept schreef dit moderne
sprookje in opdracht van muziektheater Transparant. Wim Henderickx componeerde daarop een
opera, die eind januari 2014 in
première gaat. Maar nu al is er
een prachtig geïllustreerd boekje.
Daarvoor koos Verrept schitterende tekeningen van kunstenares
Berlinde De Bruyckere, waaronder
studies voor werken op haar expo
op de biënnale van Venetië. De
broze tekeningen passen wonderwel bij de sprookjessfeer en ademen de veerkracht en kwetsbaarheid uit van het hoofdpersonage.

Rusland, anno 1900. Twee geliefden, Volodja en Sjasja, schrijven
elkaar hartstochtelijke brieven.
Hij, Volodja, neemt als soldaat
deel aan een offensief dat in
China de Bokseropstand moet
neerslaan. Zij, Sasja, wacht in
Rusland op zijn terugkeer. ‘Wat
ik nodig heb, is al het levende,
hier en nu. Jou, je warmte, je
stem, je lichaam, je geur’, schrijft
ze. ‘Onvoltooide liefdesbrieven’
is evenwel geen rechttoe-rechtaanroman. Volodja sneuvelt tijdens het offensief. Zijn brieven
blijven uit 1900 komen, terwijl
Sasja voortleeft. Een prachtige en
aangrijpende roman over de
kracht van het vertellen, zonder
postmoderne literaire abacadabra. ’Waarschijnlijk gaan niet alle
boeken over de dood maar over
de eeuwigheid.’
QUERIDO, 19,95 EURO

DE EENHOORN, 17,50 EURO

RV

© TOM VERBRUGGEN

Op één punt hebt u zich wel niet aan
uw pact gehouden. Met productiehuis
De Raconteurs bent u toch weer een
bedrijf begonnen.
Casteleyn: ‘Tja. Ik heb lang getwijfeld. Ik
had eerst geen zin om voor de zoveelste
keer een project vanaf de grond op te bouwen. Dat vreet echt energie, zoals ik bij
mijn eerste twee start-ups heb ervaren.
Maar het begon toch weer te kriebelen.
Bovendien besefte ik dat ik bij De Raconteurs mijn liefde voor verhalen en mijn
ondernemende geest perfect zou kunnen
combineren. Ik ben zakelijk leider, maar
heb ook mijn creatieve inbreng.’

Geen opera waar dit seizoen meer naar wordt uitgekeken dan ‘Così fan tutte’ van Mozart in De Munt.
De Oostenrijkse cineast Michael Haneke (71), van ‘Amour’, regisseert. Donderdag is de première.
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Het is onder schrijvers nochtans bon
ton om de commercialisering rond
hun werk maar vies te vinden.
Casteleyn: ‘Dat is toch jammer. Ik heb zelf
een tv-trailer gemaakt voor mijn boek. Er
wordt veel te weinig aan slimme promotie
gedaan. Dat komt omdat in de culturele
sector ook veel te weinig bedrijfsmatig
wordt gedacht. Daarom heb ik vijf jaar geleden ook toegezegd om gedelegeerd bestuurder bij Theater Malpertuis te worden.
Dat draait op belastinggeld en moet dus
zo efficiënt mogelijk werken.’

‘Mijn werk spreekt voor mij’

RV DOC

daarna alles aan de uitgever overlaten?
Als ik drie maanden extra besteed aan
promotie en daardoor meer word gelezen,
zou ik dom zijn dat niet te doen. Elke
schrijver wil toch in de eerste plaats gelezen worden. Toen ik mijn eerste dichtbundel in 2005 publiceerde, mocht ik volgens mijn uitgever een verkoop van 300
tot 400 exemplaren verwachten. Er zijn er
uiteindelijk 1.800 verkocht, wat me overigens amper een paar duizend euro winst
heeft opgeleverd. Toen de bedrijven uit
mijn netwerk vroegen lezingen te komen
geven, weigerde ik dat tegen betaling te
doen. Ik had liever dat ze mijn dichtbundel als relatiegeschenk kochten. Dat was
in hun, in mijn én in mijn uitgevers voordeel.’

EXPO

PODIUM

Neo Rauch
& Francis Bacon

The Blockheads

In het Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel lopen dit weekend
twee van de mooiste expo’s van
het voorjaar af: Neo Rauch en
de studio van Francis Bacon. Aan
wie ze heeft gemist, kunnen we
ze nog
warm aanbevelen.
Neo
Rauch, geboren in
1960 in
Leipzig,
schildert
monumentale doeken waarop hij surrealisme aan
popart koppelt. Onnavolgbaar en
erg inventief. Op de expo rond
Francis Bacon is het creatieproces van de Ierse kunstenaar te
zien. Dat is vooral chaotisch.
TOT 19 MEI, BOZAR.BE

Ian Dury mag dan al in 2000
gestorven zijn, zijn begeleidingsband The Blockheads treedt nog
altijd op. Zaterdag speelt hij in
De Roma, grotendeels met het
repertoire van Dury. ‘Sex & Drugs
& rock ’n roll’ en ‘Hit me With
your Rhythm Stick’ zullen
niet ontbreken. Na The Blockheads spelen The Kids.
18 MEI, DEROMA.BE

Jonathan Harvey
In het Concertgebouw van Brugge staat dit weekend de Britse
componist Jonathan Harvey
(1939-2012) centraal in concerten
en lezingen. Harvey begon zijn
muzikale carrière letterlijk als
koorknaap. Als componist werd
hij erg beïnvloed door de elektronische muziek van Karlheinz
Stockhausen. Het hele programma vindt u op de website.
18-19 MEI, CONCERTGEBOUW.BE

