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Revue Blanche
Misia

Katharina Smets  vertelling
Lore Binon  sopraan
Kris Hellemans  altviool
Caroline Peeters  fluit
Anouk Sturtewagen  harp

Muziek in de Noorderkerk: 
de perfecte zaterdag middag in hartje Amsterdam. 
Doe boodschappen op de biologische Noordermarkt,  
eet de beste appeltaart van Amsterdam bij Café Winkel  
en geniet van een uur concert in de Noorderkerk.

Huischroniqeur Herbert van Hasselt houdt na afloop van 
dit concert een pilaarpraatje. Verwacht prachtige anekdo-
tes over de roemruchte geschiedenis van Amsterdam, de 
Noorderkerk en natuurlijk muziek. Herbert was voorheen 
directeur van de Amsterdamse Oude Kerk
Na afloop van het concert bieden wij u graag een kopje 
koffie of thee aan in de kerk! 

Volgende Noorderkerkconcerten 
16 maart  Helena Rasker: Frauenliebe und Leben
23 maart  Bandocello

G. Auric
On ne peut me connaître 
Uit Six Poèmes de Paul Eluard

F. Godebski
Tristesse

R. Hahn
Antoine Watteau 
Uit Portraits des peintres

F. Poulenc
Odjazd
Uit Osiem pieśni polskich

L. Durey
Offert avec un “verre d’eau”
Départ
Eventail
Uit Six madrigaux de Mallarmé

H. Duparc
Extase

A. Holmes
La haine
Uit Sept Ivresses

M. Ravel

Pavane de la Belle au bois dormant
Le jardin féerique
Uit Ma mère l’oye

I. Stravinsky

Sektanskaya
Zapevnaya
Uit Ruuskaja narodnaja pesnja

E. Satie
En plus
Uit Trois morceaux en forme de poire

M. Tournier
Lolita la danseuse

M. Yvain
Mon Homme

F. Poulenc
La voix humaine

P.L. Hillemacher
Soupir

A. Casella
Dans une salutation suprême…
Uit L’adieu à la vie

F. Poulenc
Pozegnanie
Uit Osiem pieśni polskich



Revue Blanche is een vocaal/instrumentaal kamermu-
ziekensemble met een ongebruikelijke maar bijzonder 
kleurrijke bezetting: sopraan, fluit, altviool en harp. Sinds 
de oprichting in 2010 heeft het ensemble een indrukwek-
kend parcours afgelegd. Getuige hiervan is het winnen 
van de Klara-award voor Jonge Belofte in 2013, de YAMa-
ward in 2016 en het opnemen van hun positief onthaalde 
CD ‘Shelter’.

De naam ‘Revue Blanche’ verwijst naar het literaire en 
artistieke tijdschrift La Revue Blanche dat werd uitgege-
ven aan het einde van de 19e eeuw. De ‘Witte Revue' werd 
zo genoemd omdat de som van alle kleuren wit is en een 
wit ongeschreven blad openstaat voor alle meningen en 
stromingen. Dit inspirerende idee sluit naadloos aan bij 
de esthetiek die het ensemble voor ogen heeft en re-
sulteert in een voortdurende zoektocht naar interessant 
repertoire. De arrangementen van hoge kwaliteit brengen 
nog des te meer de diverse kleuren van de verschillende 
instrumenten naar voren.

Revue Blanche speelde reeds in grote cultuurhuizen 
als de Elbphilharmonie in Hamburg, Muziekgebouw aan ’t 
IJ in Amsterdam, Temppeliaukion kirkkfo in Helsinki, Nor-
dea concert hall in Tallinn, Opéra de Lille, Bozar, Flagey, 
Concertgebouw Brugge, deSingel en Muziekcentrum De 
Bijloke. Ze waren ook te gast op Klarafestival, Internati-
onaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Big Bang 
Festival en Tallinn Black Nights Film Festival.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de ambitie van 
dit ensemble zich manifesteert op vele vlakken. Revue 
Blanche beperkt zich niet tot een louter klassieke aanpak 
maar koppelt deze aan andere actuele kunstuitingen. 
Naast de puur muzikale producties gaat er veel aandacht 
naar multidisciplinaire programma’s waarin beeldende 
kunst, dans, literatuur en elektronica worden verwerkt. 
Deze hybride aanpak leidt tot intense concertervaringen 
en brengt uiteenlopende stromingen uit de muziekge-
schiedenis op een eigenzinnige manier terug tot leven.

Misia is een muzikale vertelling rond het leven van Misia 
Sert 1872-1950: de koningin van de Parijse salons, maar ook 
van de gebroken dromen en ontmaskerde liefde. Ensem-
ble Revue Blanche en radiomaakster Katharina Smets 
gaan op zoek naar een verloren tijd: de belle époque 
waarin zij leefde. In een unieke concertformule worden 
echte en fictieve verhaallijnen verweven tot een unieke 
kroniek, waarin de realiteit vaak vreemder blijkt dan fictie.
De première van deze voorstellingenreeks staat gepland 
op 26 januari 2019 tijdens Klara in de Singel.

Misia kadert binnen een vierjarig parcours dat Revue 
Blanche uittekent op vraag van Muziekcentrum De Bijloke 
Gent. Dit traject behelst de creatie van diverse projecten 
waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 
concertbeleving. Revue Blanche legt met Misia ditmaal de 
nadruk op ‘pure audio’: de luisterervaring in al z’n facet-
ten. Klank en verhaal staan centraal, ontdaan van opsmuk 
of visuele afleiding. Het wordt een echt luisterspel dat de 
anekdotiek overstijgt, een historische momentopname 
reflecteert, maar tegelijk verleidt tot een confrontatie met 
het nu. De muziek werd gekozen op basis van musico-
logisch onderzoek door Sofie Taes en Revue Blanche en 
gearrangeerd door de internationaal bekroonde Vlaamse 
componist Frederik Neyrinck. Fragmenten en samples 
uit reportagegeluid worden op scène live vermengd met 
muziekuitvoeringen, citaten uit Misia’s autobiografie en 
verslagen van de zoektocht van de verteller Katharina 
Smets. 

Misia Sert’s leven belichaamt de artistieke, culturele 
en sociale geschiedenis van Frankrijk en België anno 
1900. Het publiek duikt met de neus in het pluche van 
de society-salons en het fluweel van de theaterzitjes. Het 
leest mee over de schouder van de grootste dichters 
van de Belle Époque en loert door de lens van Misia’s 
legendarische portrettisten. Misia gidst ons doorheen de 
vroegmoderne avant-garde, recht van toen naar nu: welke 
verhalen en kunstwerken blijken relevant voor ons? Welke 
muzikale schatten van toen slaan aan bij het publiek van 
vandaag? Welke verhalen mogen niet onverteld blijven?

www.hjso.nl

De Noorderkerkconcerten worden mogelijk gemaakt door: 

Met dank aan: Dille en Kamille, De Boerenmarkt en alle vrienden van de Noorderkerkconcerten’.
Noorderkerkconcerten is zeer erkentelijk voor de steun van de leden van de Noorderkring.
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noorderkerkconcerten
noorderkerkconcerten.nl
info@noorderkconcerten.nl


