
PROGRAMMA

LANDSCHAPPELIJK SCHOON
DoelenEnsemble & Codarts Dans 

Ton Simons choreografie
Sanja Maier-Hasagic choreografie

maandag 10 oktober 2016 | Grote Zaal | 20.15 uur
in de series DoelenEnsemble | Dans
 Toru Takemitsu - Dream Windows

DoelenEnsemble
o.l.v. Maarten van Veen piano
Eva Stegeman viool
Johanneke Haverkate viool
Katya Woloshyn altviool
Rebecca Smit cello
Marieke Franssen altfluit
Carla Bos harp

Dansers van Codarts Dans
Ton Simons choreografie
Sanja Maier-Hasagic choreografie

om 19.15 uur inleiding op de Red Sofa

vrij plaatskeuze, graag plaatsnemen in de parterre

concert zonder pauze | eindtijd tussen 21.15 en 21.30 uur

Tōru Takemitsu 1930-1996
Landscape nr. 1 (1961) voor strijkkwartet

Meriç Artaç 1990
The Writer (quadraphonic speakers) (2013)

Florian Magnus Maier 1973
Flux for 7 musicians (Rotterdam, zomer 2016)
voor altfluit, harp, piano en strijkkwartet
in opdracht van de Doelen voor het DoelenEnsemble 
gecomponeerd · WERELDPREMIÈRE 

choreografie Sanja Maier-Hasagic 
repetitor Ralitza Malehounova 
kostuums Sanja Maier-Hasagic en Ayu Ariyati 
dansers 
Emelie Söderström, Cassandra Arnmark, 
Yevgeniia Lavrenchuk, Helena Olmedo 
Duynslaeger, Celine Wetzels, Janne Boere, 
Benoit Couchot, Cesare Di Laghi, Suka Horn, 
Lukas Karvelis en Arno Verbruggen
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Alan Hovhaness 1911-2000
Visionary landscapes opus 214 (1965) voor piano solo
 I. Allegro rubato
 II. Allegretto
 III. Evening Bell
 IV. Allegro brillante
 V. Midnight Bell

Tōru Takemitsu 
Towards the Sea (1981, 1989) voor altfluit en harp 
- The Night - Moby-Dick - Cape Cod

John Cage 1912-1992
In a Landscape (1948) voor piano solo

choreografie Ton Simons  
repetitor Neel Verdoorn  
kostuums Ton Simons en Ans Kooijman 
dansers 
Barbara Minacori & Christian Senatore
Hayleigh Smillie & Jeffrey Moezel 

INLEIDING
Eeuwenlang hebben Hollanders zich strammer 
bewogen dan gewenst, hanteerden ze hun lichaam 
liefdeloos en lomp als ware het een last hier op aard 
te verkeren. Kerkleiders keerden zich tegen de ‘dui-
velse’ dans. Onze huisdiplomaat Constantijn Huygens 
kende Italië en Frankrijk en wist wel beter. Hij tracht-
te de Hollandse argwaan voor sierlijk bewegen weg 
te nemen, zoals hij tevens pleitte voor herinvoering 
van het orgel bij de eredienst. Het bleef bij een kort-
stondig hoogtepunt, een dansende prins van Oranje 
in het Haagse. Onze Willem, stadhouder-koning III 
in spe, het buikje nog strak, danste zijn sierlijke, waar-
dige passen naar de mores van het Franse hof in het 
Ballet de la Paix (7 februari 1668). Zelfs eind jaren 
veertig van de vorige eeuw bleek het voor het in 
Amsterdam oppoppende dansgezelschap Scapino, 
inmiddels gevestigd in Rotterdam, nog schrapen 
geblazen. Verzoeken om subsidie voor het initiatief 
door oorlogstrauma’s geplaagde kinderen muzisch 
en ritmisch te laten bewegen, stuitte op afgunst van 
ambtenaren. In de Verenigde Staten ging het er die-
zelfde jaren heel wat minder calvinistisch aan toe. 
John Cage werkte eind jaren veertig geestdriftig 
samen met dansers op Black Mountain College. 

TŌRU TAKEMITSU
Een rode draad in dit programma is de vreedzame 
toenadering tussen oost en west, mens en natuur. 
Takemitsu wendde zich tot het Westen vanuit zijn 
Japanse achtergrond, Cage en Hovhaness legden hun 
oren te luisteren in het Oosten vanuit Amerikaanse 

  EMELIE SÖDERSTRÖM CASSANDRA ARNMARK YEVGENIIA LAVRENCHUK HELENA OLMEDO DUYNSLAEGER CELINE WETZELS JANNE BOERE

DANSERS VAN FLUX
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kans haar opera Kayra op de planken te brengen in 
de Gaudeamus Muziekweek, als een van zes uitver-
koren talenten van de Nederlandse conservatoria. 
Een van haar meest recente werken is Abashante! 
voor het AKOM Ensemble, in samenwerking met 
choreograaf Kirvan Fortuin. 
Als componist van deze tijd heeft Artaç een uitge-
sproken voorkeur voor samenwerking met dans en 
muziektheater. De Diamantfabriek, laboratorium 
voor vernieuwend muziektheater in Amsterdam, 
vroeg haar voor 2016 en 2017 producties te maken. 
Ze schrijft daarvoor de muziek en heeft sterke invloed 
op de artistieke visie. Vertrekpunt voor haar werk 
vormen personages, landschappen, beelden en emo-
ties. Ze begint telkens met een karakterstudie en een 
analyse van compositiestijlen. Voor elk karakter ont-
wikkelt ze een eigen psychologische signatuur. Ze 
vestigt onze aandacht op de kleinere dingen of situa-
ties in het leven waar je doorgaans aan voorbij loopt. 
Haar operadebuut Kayra zoomde in op het even 
universele als dramatische proces van losmaking 
tussen een moeder en haar eigenzinnige dochter. 
Iris verplaatst zich in het ontwaken van een alpine 
bloem na een ijzige nacht in oogverblindend mor-
genlicht.
Haar werk zoekt de dialoog ‘tussen het interne en 
het externe, de mens en zijn omgeving’. Vaak zoekt 
Artaç de confrontatie door maatschappelijke pro-
blemen aan te kaarten en het publiek een spiegel voor 
te houden. De komende maanden werkt zij bijvoor-
beeld aan Zonderland, een absurdistisch sprookje 
over wachten, onmacht, heimwee en toekomst als 

perspectief. Lucide, welwillende, sociaal voelende 
figuren waren het, die zelfs in tijden waarin objecti-
viteit en doorgeschoten intellectualisme troef leken, 
eigengereid ‘mooie muziek’ bleven schrijven. Ook 
Maier en Artaç zijn componisten die niet vanuit een 
ivoren toren opereren, maar aarde en mensheid om-
armen en ons de oren openen voor het kwetsbare 
van deze planeet en het breekbare in de mens. 
Elegante glasachtige klanken kenschetsen Landscape 
nr. 1 van Takemitsu. Wie wel eens het strijkkwartet 
heeft gehoord dat John Cage begin jaren vijftig com-
poneerde, zal daarvan mogelijk aspecten herkennen 
in dit een decennium later aan het notenpapier toe-
vertrouwde werk. Romantisch vibrato is ook hier 
compleet uitgebannen. 

MERIÇ ARTAÇ
gelauwerd door het DoelenEnsemble

Een nieuwe ster aan het firmament is de Turkse 
componiste Meriç Artaç (1990). Sinds haar vijfde 
verslingerd aan muziek, behaalde ze in 2015 cum 
laude haar master Klassieke Compositie aan Codarts 
Rotterdam, waar ze zich op haar achttiende had 
ingeschreven na voltooiing van een studie piano, 
analyse en solfège aan het Conservatorium van de 
Staatsuniversiteit in Istanbul. 
Robin de Raaff, Klaas de Vries, Luc Breawaeys, Hans 
Koolmees, René Uijlenhoet en Peter-Jan Wagemans 
waren hier haar leermeesters. Tijdens haar studie 
werd haar ensemblewerk Iris al uitgevoerd door 
Asko|Schönberg. Direct na haar master kreeg ze de 
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‘ode aan hen die verloren zijn in opvangcentra’, ge-
vangen tussen formulieren en procedures. Ze tracht 
met haar werk het debat te voeden en haar publiek 
nieuwe perspectieven aan te bieden. 
Artaç werkt graag met elektronische middelen, bij-
voorbeeld om tegenstellingen te creëren met akoes-
tische instrumenten. In Zonderland wordt het asiel-
systeem dat de nieuwkomers in de tang houdt verbeeld 
door vier luidsprekers. 
In The Writer maakt ze eveneens gebruik van 
quadrafonie. The Writer speelt met de akoestiek. 
Tijdens een uitvoering wordt de compositie telkens 
opnieuw aangepast aan de betreffende zaal. Zo klinkt 
het werk in iedere ruimte anders. Onder begeleiding 
van de huiselijke klanken van een mechanische type-
machine duiken we in de wondere surrealistische 
wereld van een auteur. ‘De schrijver, de hoofdpersoon 
van dit stuk, gebruikt een typemachine om een meisje 
te omschrijven dat haar zangkunsten oefent, terwijl 
ze zich voortbeweegt door de verschillende kamers 
van een groot huis’, vertelt Artaç. Ze nodigt ons uit 
als luisteraars plaats te nemen in het midden van het 
huis om ons vanuit die positie een beeld te vormen 
van de schrijver, de zangeres en de kamers. Ze ad-
viseert ons daarbij de ogen te sluiten. 
De première vond plaats in februari 2013 ter gelegen-
heid van het Gaudeamus Jonge Componistenbal. 
Juni jongstleden ontving Meriç Artaç uit handen van 
het DoelenEnsemble de Rotterdamse School Prijs. 
Daardoor kan ze dit seizoen, maar ook volgend 
seizoen rekenen op een uitvoering van haar nieuwe 
muziek door het huisensemble van de Doelen. 

FLORIAN MAGNUS MAIER 
in de ban van Spitsbergen
We leven in een tijd waarin grenzen tussen disciplines 
vervagen. De ontschotting tussen dans, muziek, 
theater en beeldend werk (zoals bijvoorbeeld film) 
verkeert nog maar in een beginfase en zal nog vele 
vruchten afwerpen. Het dak van de Doelen huisvest 
Codarts waar componist Florian Magnus Maier 
samenwerkt met choreograaf Sanja Maier-Hasagic. 
Vorig jaar nam Florian Magnus Maier ons mee naar 
arctische streken met strijkers, slagwerk, piano en 
film in zijn Cordillera Suite. Het was het reisverslag 
in muziek en beeld van drie maanden sjokken met 
Sanja door een woestenij. Een ‘magnifieke leegte’, 
zoals Maier de zuidpunt van Chili noemde, van naakte 
rots, lava, glaciaal ijs, water, wind en het taaist denk-
bare groen onder een adembenemende sterrenhemel. 
Het middendeel Patagonia bezong de ‘klimatologische 
striptease’ opgevoerd door de toppen van de Zuide-
lijke Andes die zich voor de ogen van Florian en zijn 
vrouw Sanja langzaam ontdeden van hun wolken-
slierten. 
Nu duiken we in het diepe van een Misterioso, ‘like 
underwater’, in de première van Flux. Harp en piano 
vormen een pendule. Ze creëren een ritmische slin-
gerbeweging, ‘waaruit het leven ontspringt’ om er 
volgens de wetten van de kringloop ook weer in te 
verdwijnen, ‘als een soort geologische pacemaker’, 
expliceert Maier. De titel is naar het Latijn. Flux staat 
in het Engelse voor continuous change, a continuous 
moving on or passing by (as of a stream) en hier voor 
de constante flow van het aardse leven. ‘De immer 
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de Armeens-Amerikaanse pianiste Maro Ajemian. 
Zij bezorgde hem plaatopnamen en bracht zijn muziek 
onder de aandacht van de New Yorkse scene. John 
Cage en George Harrison, maar ook de diva van de 
moderne dans Martha Graham, behoorden tot zijn 
vroege bewonderaars. 
De hang naar het Oosten blijkt uit Visionary Land-
scapes, een vijfluik waarin pentatoniek en grillige 
melodiek, zich mengen met klokachtige klanken. 
Meditatieve rust spreekt uit Evening Bell, waarin 
zachte rimpelingen uitmonden in open klokklanken. 
Allegro brillante is uitdagend van pianistiek, maar 
nergens protserig of pronkend van karakter. Mid-
night Bell is typerend voor de in de bak grijpende 
pianistiek waarvan Henry Cowell de aartsvader was 
en Cage de voortzetter. Landschappelijk schoon, 
geaccidenteerd terrein voorop, was voor Hovhaness 
onmisbaar. Hij vond het in Armenië, Zwitserland 
en rond Seattle. 

TŌRU TAKEMITSU’S ode aan de zee
In Towards the Sea, een opdracht van Greenpeace 
met een knipoog naar de roman van Melville, gaan 
meditatie en rustgevende golfbewegingen hand in 
hand. Takemitsu noemde het zijn ‘ode aan de zee die 
alle dingen creëert’ en een schets van ‘de zee’ van 
tonaliteiten. De timing is vrij, zonder maatstrepen. 
De altfluit leidt. Het kernmotief Es-E-A vormt de 
muzikale metafoor voor SEA. Na een versie voor 
altfluit en gitaar volgde een bewerking voor altfluit, 
harp en strijkers. Ten slotte, in 1989, een versie voor 
altfluit en harp zonder strijkers.  

vloeiende, altijd bewegende krachten en mechanica 
van de natuur’, schreef Maier in zijn partituur. 
Krachten die in een continu proces van creatie het 
korstje onder onze voeten, drijvend op de taaie hete 
brij die magma heet, maken, breken en kneden. 
Dansbewegingen vloeien over in de muziek, waaraan 
de dansers deelnemen door te neuriën op hen daar-
voor aangeboden noten. Een omslag, in de partituur 
(Maestoso) leidt naar een evocatie van golfbewe-
gingen in de strijkers. De altfluit suggereert sissende 
schuimkoppen. Een stuiterbeweging voert naar een 
delicaat Più dolce e intimo. We passeren een ruwe 
bolster con forza en een zoemende wolk insecten. 
Inspiratie vond Florian deze zomer zonder vlieg-
tickets in boeken van de Duitse geoloog Rolf Stange, 
verslingerd geraakt aan de sinds de tijden van Nova 
Zembla relatief ongerepte poolruimte van sneeuw, 
krakend ijs, noorderlicht, stilte, ijsberen, elanden, 
papegaaiduikers en walrussen op Spitsbergen. 

ALAN HOVHANESS 
bergliefhebber met de blik op het oosten
Alan Hovhaness was een imposante lange man met 
karakterkop en grote kolenschoppen van handen. Hij 
was een van de eersten die de steven wendde naar 
het Oosten, de volksmuziek van Armenië voorop, 
maar ook Indiase muziek, waarin hij herhalings-
patronen vond van grote hypnotische kracht. Tot 
1980 leefde hij als een nomade, rust kwam er in zijn 
meest bestendige huwelijk met zijn zesde vrouw. 
Zijn derde vrouw, Serafina Ferrante, was danseres. 
Een belangrijke muze was in de jaren veertig en vijftig 
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JOHN CAGE 
op Black Mountain College 
De New Yorkse avant-garde uit de muziek, de beel-
dende kunsten en de dans vormden eind jaren veertig 
een hechte gemeenschap op Black Mountain College 
in North Carolina. Zo had je daar de danseres Louise 
Lippold, geboren Greuel. Deze Louise was een dans-
student van Merce Cunningham (de laatste zou Cage 
tot zijn laatste zucht trouw blijven). In 1940 was 
Louise gehuwd met de beeldhouwer Richard Lippold 
(1915-2002). Deze Richard was sterk beïnvloed door 
in Rusland geboren exponenten van het constructi-
visme als Antoine Pevsner en Naum Gabo. Kent u de 
metershoge stalen sculptuur Het Ding voor de Rot-
terdamse Bijenkorf? Welnu, dat is een creatie van 
Gabo, opgeleverd in 1957 en Richard Lippold volgde 
hem na in plastieken die de ruimte luchtig omarmen 
in plaats van zich breed te maken. Een beeldende 
parallel met het werk van Cage. De componist uit-
vinder stelde zich immers ten doel onze awareness 
voor omgevingsgeluiden te verhogen, met respect 
voor de reeds van nature aanwezige soundscapes.  
Op 20 augustus 1948 danste Louise Lippold solo haar 
deels ter plekke geïmproviseerde bewegingen op 
In a Landscape, terwijl John Cage zelf rustig de piano-
toetsen beroerde, zijn linkervoet losjes op het una 
corda-pedaal. Toonladdertjes, drieklankfiguurtjes en 
chromatische lijntjes volgen een spannend harmo-
nisch parcours. Het dynamisch spectrum beweegt 
zich tussen pianissimo en mezzopiano. Het stil in-
drukken van enkele toetsen is troef in de slotmaat. 
De vrijgekomen snaren swingen mee met de nog 

doorklinkende snaren, een gecontroleerde waaier 
van boventonen ‘gevangen’ in een fluisterzacht pppp. 
In deze klanken ‘voor piano of harp’ manifesteert 
zich de invloed van Erik Satie. Cage hield zijn stu-
denten op Black Mountain College graag diens uit-
gebeende pianominiaturen voor. Satie zou een van 
de pijlers onder zijn esthetiek blijven, naast de Azia-
tische levensfilosofie van het laten en zijn, zoals hij 
die aantrof in zijn lijfboek, de I Tsjing.

Huib Ramaer

BIOGRAFIEËN

DOELENENSEMBLE
Het DoelenEnsemble, ruim 25 jaar geleden opgericht 
door violist Frank de Groot en componist Peter-Jan 
Wagemans, heeft als uitgangspunt het publiek ver-
trouwd te maken met de belangrijkste stromingen uit 
het repertoire van de twintigste en de eenentwintigste 
eeuw. Het ensemble stelt zich ten doel te fungeren 
als medium tussen componist en luisteraar. Werken 
van erkende meesters worden gecombineerd met 
die van minder bekende en veelal jonge collega’s.
In samenwerking met de betreffende componisten 
wordt de nieuwste muziek in een – in tijd en plaats 
– breder kader geplaatst. Zo bracht het Doelen-
Ensemble, naast de klassiekers uit het moderne reper-
toire, composities in première van onder anderen 
Klaas de Vries, Peter Adriaansz, Robin de Raaff en 
van mede-oprichter Peter-Jan Wagemans. 
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Maarten van Veen maakte opnamen voor onder meer 
de labels Naxos en Koch. Hij is artistiek leider van 
het DoelenEnsemble.

SANJA MAIER-HASAGIC · CHOREOGRAFIE 
Sanja Maier-Hasagic studeerde dans en choreografie 
in Bosnië, Frankrijk en Nederland. Zij danste met 
gezelschappen en choreografen uit Europa en de 
Verenigde Staten, zoals het Nationale Ballet Sarajevo, 
Dansgroep Krisztina de Châtel, Jeune Ballet Inter-
national, Charleroi Danses, Lieber Gorilla, Bodies 
Anonymous, CieJasmina en in andere nationale en 
internationale freelance-projecten.
Haar werk wordt geregeld uitgevoerd in binnen- en 
buitenland. Sinds 2009 is Sanja Maier-Hasagic artistiek 
directeur van Zvrk, het International Dance Festival 

in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. 
Daarnaast is zij werkzaam als do-
cent, repetitor, mentor, en coördi-
nator van de Bacheloropleiding 
Dans  van Codarts Rotterdam.

Behalve in de eigen concertserie in de Doelen is het 
ensemble geregeld te beluisteren op de belangrijkste 
podia voor nieuwe muziek in binnen- en buitenland. 
Sinds 2013 is Maarten van Veen artistiek leider van 
het DoelenEnsemble.
Via iTunes en Amazone zijn opnamen verkrijgbaar 
in de reeks DoelenEnsemble Live met onder meer 
Messiaens Oiseaux exotiques onder leiding van Arie 
van Beek. Najaar 2015 verscheen de nieuwste cd van 
het DoelenEnsemble, met werken van Robin de Raaff.

MAARTEN VAN VEEN · DIRIGENT | PIANO
Maarten van Veen studeerde aan de conservatoria in 
Utrecht, Praag en Amsterdam, bij Alwin Bär, Kyoko 
Hashimoto en Ton Hartsuiker. Hij volgde master-
classes bij György Sebök en tijdens zijn studieperiode 
aan de Mozart Academy bij onder anderen Oleg 
Maisenberg. Hij sloot zijn studie Uitvoerend Musicus 
in 1997 af aan het Sweelinck Conservatorium met 
zowel een klassiek als een hedendaags programma.
Maarten van Veen won de 4th Murray Dranoff Two
Piano Competition (VS, 1995) samen met zijn broer 
Jeroen. In Orléans kreeg hij de SACEM-prijs (1996).
Hij maakte tournees door de VS en Canada en speelde 
onder leiding van vooraanstaande dirigenten. Hij is 
oprichter van het International Piano Quartet. 
Sinds 2003 maakt hij deel uit van het HortusEnsemble 
en sinds 2008 is hij artistiek leider van het daarmee 
verbonden HortusFestival. Sinds 2007 is hij tevens 
Artistic Director voor de Murray Dranoff Foundation 
in Florida. Sinds 2001 legt hij zich ook toe op het 
dirigeren van met name hedendaagse muziek. 

  © JOHANNES BOSGRA
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TON SIMONS · CHOREOGRAFIE
Ton Simons (Nederland) ontving zijn professionele 
dansopleiding aan de Rotterdamse Dansacademie 
(nu Codarts) onder leiding van Lucas Hoving en bij 
Merce Cunningham in New York. Vanaf de oprichting 
in 1975 danste hij bij Werkcentrum Dans, waarvoor 
hij ook en choreografieën maakte. In 1978 verhuisde 
hij naar New York. Met zijn eigen gezelschap pro-
duceerde hij daar tot 1996 jaarlijks voorstellingen 
en nam hij deel aan internationale festivals. In die 
periode bleef hij werkzaam als vaste choreograaf van 
Werkcentrum Dans, later De Rotterdamse Dansgroep. 
In 1999 werd hij benoemd tot artistiek directeur van 
De Rotterdamse Dansgroep, die hij omvormde tot 
Dance Works Rotterdam. Sinds 2010 werkt hij als 
freelance choreograaf. Zijn werk werd opgenomen 
in het repertoire van meerdere internationale gezel-
schappen en is veelvuldig onderscheiden.
In a Landscape creëerde hij speciaal voor Codarts. 
Ton Simons werkt vaker samen met Codarts. In 2015 
stond Part Trap op het programma van de tournee 
Talent On The Move – een productie van Codarts 
en Holland Dance.

CODARTS DANS  
De dansafdeling van Codarts, in 1931 opgericht door 
Corrie Hartong en Gertrud Leistikow, heeft zich 
ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande 
instituten voor eigentijdse dans in Europa. Naast de 
eigen topdocenten zijn er altijd dansprofessionals uit 
binnen- en buitenland aan het werk, als gastdocent 
of choreograaf. Al tijdens hun opleiding doen de 
studenten ruimschoots podiumervaring op, via voor-
stellingen in eigen huis, theatertournees en festivals, 
en via stages bij gerenommeerde gezelschappen. 
Codarts telt nu ruim 200 dansstudenten in de vak-
opleidingen (met 30 nationaliteiten) en bijna 200 
leerlingen in de vooropleidingen (voor danstalenten 
vanaf 9 jaar).

Codarts Rotterdam

College van Bestuur
Wilma Franchimon, voorzitter
Samuel Wuersten, lid
 
Bacheloropleiding Dans
Caroline Harder, hoofd
Sanja Maier-Hasagic, Sara Erens 
en Keith-Derrick Randolph, coördinatoren
 
Ans Kooijman en Ayu Ariyati, kostuums
Ellen Dijkstra, productie
Claudia Klaassen, publiciteit
Gerben van der Weert, coördinatie techniek
Maarten van Dorp, lichttechniek

TENTOONSTELLING LANDSCHAPPELIJK SCHOON 
Ter gelegenheid van dit concert is er op maandag 
10 oktober in de Port of Rotterdam Foyer een ten-
toonstelling met werk van landschapsfotograaf 
Johannes Bosgra. Deze foto’s heeft hij begin 2016 
gemaakt op de Lofoten in Noorwegen. ‘Bij het maken 
van de compositie van een beeld laat ik mij inspire-
ren door klassieke muziek en zoek ik naar harmonie, 
ritme en subtiele kleurtonen in het beeld. Ik kies het 
licht en de onderdelen in het landschap zorgvuldig 
bij elkaar, zodat de essentie van de plek verstild en 
enigszins geabstraheerd naar boven komt.’

Johannes S. Bosgra (1979) reist al vanaf jonge leeftijd 
de wereld over naar de meest desolate plekken, van 
Antarctica tot Alaska. Op die reizen ontwikkelde hij 
een passie voor fotografie. Naast landschapsfotograaf 
is hij pianist en bij het fotograferen laat hij zich in-
spireren door klassieke muziek van voornamelijk 
hedendaagse componisten. Hij is beïnvloed door het 
fotografisch werk van Michael Kenna, Joseph Hof-
lehner en Misha de Ridder.

maandag 10 oktober 2016 • Port of Rotterdam Foyer


