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De feesten van angst en pijn
Het ColleCtief
wibert aerts viool Benjamin Dieltjens klarinet 
thomas Dieltjens piano toon fret fluit martijn Vink cello 

Vykintas Baltakas muzikale leiding
liesbeth Devos sopraan
paul De Clerck altviool 
pieter pellens saxofoon 
tom De Cock percussie
klaas Verpoest video
jo De Baerdemaker typografie

mauriCio kagel (1931-2008)
phantasiestück (1993) 18’

karel goeyVaerts (1923-1993)
Voor Harry, Harrie en rené (1990) 11’
De schampere pianist (op gedichten van gust gils) (1975) 6’
pièce pour trois (1960) 4’

mauriCio kagel     
schattenklänge (1995) 11’

pauze

Bram Van Camp (°1980)
De feesten van angst en pijn 
(wereldcreatie, op teksten van paul van ostaijen) 42’
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muziek in Dialoog

opnieuw verwerft de muziek pas betekenis in dialoog met dit scenische 
gegeven.
naast instrumentaal theater staat er ook vocale muziek op het program-
ma. het gaat om werk van twee antwerpse componisten die in dialoog 
treden met poëzie van twee antwerpse dichters, maar daar houdt de ver-
gelijking grotendeels op. Karel goeyvaerts schreef ‘De schampere pianist’ 
op tekst van gust gils. De titel kan verklaard worden door de schampere 
commentaar die de pianist tijdens de uitvoering te berde geeft. het gaat 
dus om een stuk voor een reciterende pianist. De tekst is licht absurd, nihi-
listisch, gezagsondermijnend en humoristisch bedoeld, en de muziek volgt 
deze tekst op de voet. bram van camp baseerde zijn ‘feesten van angst 
en pijn’ op de gelijknamige cyclus van paul van ostaijen. De band tussen 
literatuur en muziek is hier veel hechter. van camp maakt dankbaar ge-
bruik van de meerduidigheid, het (onder)zoekende karakter en de nage-
streefde semantische hulpeloosheid van van ostaijens teksten, precies 
eigenschappen die ook het medium van de muziek kenmerken. Daarnaast 
vormen de bladschikking en het gebruik van verschillende kleuren in deze 
bundel een dankbaar aangrijpingspunt voor de interne geleding van de 
compositie en voor kruisverwijzingen in de partituur. er zijn slechts weinig 
directe voorbeelden van tekstuitbeelding. De algemene expressie en 
de dramatiek van de gedichten worden echter treffend gevat, niet in het 
minst door de verschillende vocale technieken die ingezet worden.

als smaakmaker voor deze eerste ars musica avond in antwerpen 
vertonen we twee films van mauricio Kagel zelf. ‘match’ uit 1966 behoort 
tot Kagels vroege producties, waarin de invloed van het surrealisme en de 
frans - Duitse avant-garde film à la Luis buñuel, rené clair of hans richter 
duidelijk merkbaar is. Drie jaar later maakte hij ‘antithese’, naar de gelijk-
namige compositie voor tape en performer uit 1962. De film speelt zich af 
in een obscure surrealistische wereld van komische paranoia waarin een 
studio- ingenieur de waanzin nabij is tijdens zijn klankexperimenten.

tijdens de negentiende eeuw ontstaat het concept van de absolute 
muziek, instrumentale muziek die zogezegd volledig autonoom is en 
enkel naar zichzelf verwijst. muzikale expressie heeft nog een plaats in dit 
concept, maar ze wordt op een hoger niveau getild. in plaats van de op-
pervlakkige verwijzing naar concrete gevoelens, ideeën, teksten, objecten 
of landschappen drukt absolute muziek datgene uit wat niet in woorden te 
vatten is. het modelvoorbeeld zijn de symfonieën van beethoven, waarbij 
stilzwijgend voorbijgegaan wordt aan de zesde en de negende symfonie. 
het grote prestige dat de absolute muziek sindsdien geniet mag ons niet 
doen vergeten dat de overgrote meerderheid van het muziekrepertoire op 
een andere leest geschoeid is. alle vocale muziek bijvoorbeeld, van het 
gregoriaans over het renaissance motet, de barokopera en het lied tot het 
spreekkoor biedt een wisselwerking tussen inhoud, structuur en klank van 
de tekst en de muzikale compositie. in de opera en in andere scenische 
vormen krijgt muziek een visuele component mee. ze staat hier in functie 
van het theatrale gegeven. maar ook in heel wat ‘zuivere’ instrumentale 
muziek zijn buitenmuzikale verwijzingen voorhanden, het meest uitge-
sproken in de negentiende-eeuwse programmamuziek en het symfonisch 
gedicht.
op twee kortere stukken na gaan alle werken die vanavond op het pro-
gramma staan in dialoog met een buitenmuzikaal gegeven. mauricio Kagel 
vertrekt in ‘schattenklänge’ van de sonoriteit van de basklarinet om een 
schaduwspel op te voeren. Dat is letterlijk te nemen, want Kagel voorziet 
een uitvoering achter een transparant scherm met een gedetailleerd 
lichtplan. De uitvoerder is daardoor enkel als schaduwfiguur zichtbaar. 
muzieklessenaars zijn visueel storend en bijgevolg verboden; de basklari-
nettist speelt het stuk dus bij voorkeur uit het hoofd (of desnoods van op 
de grond liggende partituurbladzijden). De basklarinettist verplaatst zich 
ook tijdens de uitvoering. samen met de langzaam wijzigende belichting 
resulteert dat in diffuse en in elkaar overvloeiende schaduwbewegingen. 
het is duidelijk dat de scenische visualisering van dit stuk even belangrijk 
is als de muziek. ook het ‘phantasiestück’ voor fluit en piano biedt een 
mooi staaltje van het zogenaamde ‘instrumentale theater’ waarvoor Kagel 
beroemd is geworden. De titel verwijst onmiskenbaar naar de negentien-
de-eeuwse muziek, in het bijzonder naar die van robert schumann. naast 
de vrij opgevatte vorm en het quasi geïmproviseerde karakter zijn er 
inderdaad heel wat stilistische verwijzingen naar het romantische idioom. 
De fantasie krijgt een regelrecht magische dimensie op het ogenblik dat – 
geheel onverwacht –  een achter een scherm onzichtbaar opgesteld en-
semble als in een droom muzikale herinneringen en toevoegingen speelt. 



karel goeyVaerts
stuk voor drie (1960)
in 1957 ging Karel goeyvaerts door een ernstige muzikale en psychische 
crisis. een jaar later zette hij zijn leven terug op de sporen. hij stopte met 
componeren, nam een baantje aan bij sabena en trad in het huwelijk met 
de italiaanse schone yola massara. toen een vriend uit canada hem in 
1960 vroeg een stuk te schrijven voor fluit, viool en piano, ging goeyvaerts 
daarop in: “waarschijnlijk heb ik aan yola willen tonen dat ik werkelijk com-
ponist was, zoals ik van meet af aan had gezegd. het stuk was volkomen 
probleemloos. het was maar een stukje, geschreven om de pret van het 
schrijven, voor drie instrumentisten die spelen om de pret van het spelen. 
amateurmuziek voor amateurs dus!” (uit ‘Karel goeyvaerts, een zelfpor-
tret’).

karel goeyVaerts 
De schampere pianist (1975)
schamperheid is een expressief register dat goeyvaerts niet al te vaak 
opengetrokken heeft. als hij echter de gelegenheid kreeg, zoals hier met 
de tekst van de in relativerende schamperheid grossierende gust gils, 
laat hij zich volledig gaan. er is weinig tot niets bekend over de ontstaans-
geschiedenis van dit werk. twee brieven uit de ontstaansperiode van de 
dichter aan de componist en de verwerking van de beide namen in het 
‘libretto’ maken duidelijk dat het om een specifieke samenwerking ad hoc 
ging. overigens bevinden zich in het goeyvaerts-archief ook franse en 
Duitse vertalingen van deze tekst, wat wijst op de internationale ambities 
voor dit werk. De partituur geeft geen uitsluitsel over het aantal uitvoer-
ders. is dit een stuk voor een recitant en een pianist, of voor een recite-
rende pianist? het laatste is waarschijnlijk doeltreffender, en de schrijf-
wijze spreekt dat niet tegen. het ritme en de expressie volgen de tekst 
op de voet, en de pianopartij biedt een discrete ondersteuning, soms ook 
intensifiëring van toon en inhoud van de tekst. woordschildering, muzi-
kale clichés, citaten en speciale effecten (zoals de clusterwaterval op het 
einde): dat zijn de muzikale middelen die goeyvaerts inzet om met deze 
absurdistische tekst in dialoog te treden.

karel goeyVaerts 
Voor Harrie, Harry en rené (1990)
Dertig jaar na zijn muzikale verrijzenis schrijft goeyvaerts nogmaals een 
‘stuk voor drie’. Deze keer is het echter absoluut geen amateurmuziek! 
wel integendeel, het is een zeer virtuoos stuk geschreven op het lijf van 
drie nederlandse specialisten in de nieuwe muziek: harrie starreveld 
(fluit), harry sparnaay (basklarinet) en rené eckhart (piano). speciale 
speeltechnieken of klankeffecten komen niet voor in dit werk, op een 
occasionele ‘flatterzunge’ na. het trio ontleent zijn virtuositeit veeleer 

Karel goeyvaerts © gerrit op de beeck



aan het snelle tempo en de daarmee gepaard gaande vingervlugheid, en 
vooral aan het strikte ritme in een asymmetrische maatsoort. Door de 
talrijke passages waarin deze moeilijke ritmes gelijktijdig voorkomen in 
de drie instrumenten, moeten de musici dus voortdurend ‘op hun tellen 
passen’. het is een speels stuk, dat slechts in het afsluitende ‘grave’ een 
donkere wending krijgt.

mauriCio kagel
phantasiestück (1988)
robert schumann schreef wel ‘phantasiestücke’ voor klarinet en piano en 
‘romanzen’ voor hobo en piano, maar niet voor fluit en piano. Kagel vult 
deze lacune op zijn manier aan. De snelle afwisseling van korte, contras-
terende fragmenten, de rapsodische vormgeving, de uit vrije fantasie 
geboren, onvoorspelbare ontwikkelingen, de geaffecteerde retorische 
figuren (veel voorslagjes, barokke versieringen allerhande) en de talrijke 
lyrische ontboezemingen verwijzen naar het verleden. De onregelmatige, 
hoekige ritmiek en enkele half verborgen strikt canonische passages zijn 
daar schijnbaar in tegenspraak mee. Kagel breidt ook het instrumentarium 
uit. hij laat de fluitist ook de altfluit en de piccolo bespelen en laat hem 
mee neuriën of zingen (overigens ook de pianist). flatterzungen komen 
sporadisch voor, en de klank en de concertsituatie worden verder nog 
vervreemd doordat de fluitist op een bepaald moment met de rug naar 
het publiek moet spelen. De meest onverwachte en bevreemdende so-
nore ingreep is echter de inzet van een onzichtbaar opgesteld ensemble. 
samen met de fluitsonate van sergej prokofjev en de sonatine van pierre 
boulez is dit de beste muziek die ooit voor deze bezetting geschreven 
werd.

mauriCio kagel 
schattenklänge (1995)
Dit werk kan in ‘normale’ omstandigheden – met een rechtstaande of zit-
tende basklarinettist – uitgevoerd worden, maar het wint natuurlijk enorm 
aan zeggingskracht in de scenische versie als schaduwspel. er zijn drie 
delen in de opeenvolging adagio – presto – Langsamer walzer.  het eer-
ste deel is doorgaans zacht en in het lage register: hier werpt de muziek 
letterlijk een schaduw. het tweede deel is een razendsnelle studie op 
gebroken akkoorden die vanuit het niets opduiken, langzamerhand vaste 
vorm krijgen en aan kracht winnen, om op het einde volledig op te lossen 
in kleppengeklepper en toonloze luchtstoten. De langzame wals biedt af-
wisselend het karakteristieke ritmische patroon van een walsbegeleiding 
in het lage register en de – al dan niet meegezongen – walsmelodie in een 
hoger register.

mark Delaere

mauricio Kagel



Bram Van Camp
De feesten van angst en pijn voor sopraan en ensemble (2010-12)
Deze liedcyclus, gebaseerd op gedichten uit ‘De feesten van angst en 
pijn’ (1918-1921) van paul van ostaijen, vormt een aaneengesloten geheel. 
in de cyclus werden mijn ‘Drie Liederen’ (2010) opgenomen die gebaseerd 
zijn op ‘vers’, ‘vers 2’ en ‘vers 3’. De cyclus besluit met ‘De marsj van de 
hete zomer’, waaruit de eerste 20 bladzijden werden getoonzet. hoewel 
het oorspronkelijk de bedoeling was om ook ‘vers 4’ (2001) in de cyclus 
op te nemen, heb ik om stilistische redenen besloten om dit vroege werk 
als een aparte compositie te blijven beschouwen. materiaal uit ‘vers 4’ is 
echter wel aanwezig als herkenningspunt in de introductie en de tussen-
spelen die de verschillende gedichten met elkaar verbinden. 
het geheel is opgevat als een monoloog, gebracht door een personage 
dat krankzinnig is. De stem vertolkt de tekst in het ritme van het gespro-
ken woord, op sommige gezongen passages na. vermits de teksten 
inhoudelijk wemelen van de contrasten, is de solopartij een uitdaging voor 
elke zangeres omdat ze de waanzinnige sfeer met verschillende stem-
types in snelle afwisseling moet weergeven. zo is er naast gezongen en 
gesproken of gedeclameerde tekst ook een combinatie van de twee (de 
schönbergiaanse ‘sprechstimme’). ook fluisteren, roepen en gillen worden 
deel van de muziek, teneinde de waanzinnige dramatiek kracht te kunnen 
geven.
hoewel de eerste ‘Drie Liederen’ in 2010 geschreven werden en ‘De marsj 
van de hete zomer’ in 2011–2012, zijn ‘De feesten van angst en pijn’ één 
compositie die vormelijk en harmonisch samenhangt door hetzelfde har-
monische systeem.
op de première zal het handschrift synchroon met de muziek worden 
geprojecteerd door videokunstenaar Klaas verpoest. het handschrift 
werd speciaal voor deze gelegenheid gedigitaliseerd door typograaf jo 
De baerdemaeker.

Bram Van Camp

bram van camp © helena.be



Het ColleCtief
wibert aerts viool Benjamin Dieltjens klarinet thomas Dieltjens 
piano toon fret fluit martijn Vink cello
het collectief is een kamermuziekensemble dat in 1998 in brussel werd 
opgericht. Door consequent met een vaste kern van vijf muzikanten te 
werken, bouwde de groep een intrigerende eigen sound op, gekenmerkt 
door een heterogene mix van blazers, strijkers en piano. in zijn repertoire 
keert het collectief terug naar de roots van het modernisme: de tweede 
weense school. vanuit deze solide basis worden zowel de grote 
twintigste-eeuwse composities als de allernieuwste experimentele 
stromingen verkend. Daarenboven maakt de groep furore met 
spraakmakende cross-overs tussen het hedendaagse en het traditionele 
repertoire en met adaptaties van historische muziek. naast de vele 
concerten in belgië brengt het collectief ook regelmatig producties in het 
buitenland. zo was/is de groep te gast in o.m. nederland, zwitserland, 
Duitsland, frankrijk, oostenrijk, polen, brazilië (sao paulo) en hong Kong.
www.hetcollectief.be

Vykintas Baltakas
vykintas baltakas werd in 1972 in het Litouwse vilnius geboren. hij volgde 
eerst les aan de plaatselijke muziekacademie, maar ging dan van 1993 
tot 1997 naar Duitsland om er aan de hochschule für musik in Karlsruhe 
te studeren: compositie bij wolfgang rihm en orkestdirectie bij andreas 
weiss. van 1994 tot 1997 studeerde hij aan het international eötvös 
institute en assisteerde hij peter eötvös bij verschillende projecten in 
Duitsland en frankrijk. in 1997 volgde hij lessen compositie bij emmanuel 
nuñes aan het cnsm de paris en in de periode 1999-2000 de cursus 
compositie en muzikale informatica aan het ircam. bovendien studeerde 
hij filosofie aan de Katholieke universiteit van Leuven. vykintas baltakas 
ontving de beurs voor compositie van de heinrich-strobel foundation 
(1996, freiburg), de beurs van de fondation nadia et Lili boulanger (2000 
en 2002), de stipendiumpreis van de summer classes in Darmstadt (1996) 
en de claudio abbado-prijs (2003). op uitnodiging van peter eötvös 
verbleef hij in 1997 aan het herrenhaus in het Duitse edenkoben. baltakas 
won eveneens een aantal prijzen voor zijn orkestdirectie. zijn muziek 
wordt door de belangrijkste ensembles en orkesten van hedendaagse 
muziek uitgevoerd, onder meer op de festivals ars musica, wien modern, 
musica (straatsburg), tanglewood music festival en de biënnale van 
venetië. werken van baltakas zijn onder meer ‘pasaka’ voor piano (1995-
1997), ‘riro’ voor sopraan en trompet (1995-1999), ‘ouroboros’ (2004) 
en (co)ro(na) (2005) voor ensemble, ‘poussla’ voor ensemble en orkest 
(2002), ‘cantio’ – muziektheater (2004), ‘ouroboros – zyklus i’ (2005) voor 
sopraan, ensemble en tape, ‘poussla’ (2006) voor ensemble en orkest 
en het strijkkwartet b(ell tree), gecreëerd in witten in april 2007 door het 

arditti string quartet. in 2008 gaf vykintas baltakas lessen compositie in 
het kader van de ferienkurse für neue musik 2008 in Darmstadt.

liesbeth Devos
De jonge belgische sopraan Liesbeth Devos studeerde zang bij Lieve suys 
en daarna bij stefanie friede aan het Koninklijk vlaams conservatorium 
waar ze ook les kreeg van Lucienne van Deyck, jozef De beenhouwer 
en guy joosten. ze studeerde af met grote onderscheiding aan de 
muziekkapel Koningin elisabeth waar ze les kreeg van josé van Dam en 
susanna eken. sindsdien heeft Devos heel wat rollen vertolkt in binnen- 
en buitenland. in april 2004 zong ze de rol van miss wordsworth in ‘albert 
herring’, een productie van de operastudio van vlaanderen. in april 2005 
zong ze de rol van meleagro in ‘La corona’ van gluck, een productie 
van het vlaams conservatorium van antwerpen. ze maakte haar 
debuut in 2006 in De munt (brussel) als Despina in ‘così fan tutte’, een 
productie in samenwerking met de muziekkapel Koningin elisabeth. het 
jaar daarna nodigde De munt haar opnieuw uit voor de rol van ilse in de 
wereldpremière van ‘frühlings erwachen’ van benoît mernier en papagena 
in ‘Die zauberflöte’. Datzelfde jaar zong ze haar eerste johannespassie 
met de academy of ancient music olv. richard egarr. in de zomer van 
2008 vierde ze haar debuut in teatro La fenice (venetië) met ‘Death in 
venice’ olv. dirigent bartoletti. in de vlaamse opera maakte ze in 2007 
haar debuut met barbarina in ‘Le nozze di figaro’. in 2008 werd ze 
teruggevraagd voor ragazza in Luc van hoves ‘La strada’ en Lucia in ‘the 
rape of Lucretia’. in 2009 zong ze in hetzelfde huis voce dal cielo in ‘Don 
carlo’, first niece in ‘peter grimes’ en had een opmerkelijk succes met de 
hoofdrol, helena, in de wereldcreatie ‘the rage of Life’ gecomponeerd 
door Kats-chernin. met deze productie zong ze voorstellingen in 
nederland, bulgarije en aan de staatsoper van stuttgart. Dit jaar maakte ze 
haar debuut in de opéra de wallonie als Xunchia in ‘L’inimico delle donne’ 
olv. rinaldo alessandrini. ze zong melpomène in de opera ‘atys’ met Les 
arts florissants en william christie in versailles. naast haar operacarrière 
zingt Liesbeth Devos veel concerten. ze zong reeds met  the academy 
of ancient music, b’rock en met het belgische barokorkest il fondamento. 
sinds 2004 vormt ze een liedduo met pianist Lucas blondeel. ze wonnen 
de eerste prijs op de Kurt-Leimer wettbewerb in zürich en waren finalist 
van de bayrische rundfunk Liedwettbewerb in bayreuth. op de wigmore 
hall song competition 2011 in Londen eindigden ze bij de laatste 13 en werd 
Liesbeth finaliste van de wigmore hall/independant opera voice fellowship. 
Liesbeth Devos is zeer dankbaar voor het winnen van verschillende beurzen 
aangeboden door de piet-stautkring, belgacom, spes, inspiratum, robus, 
oranjebeurs en nany philippart. voor haar inzet als vertolkster van belgische 
muziek werd ze bekroond met de pelemans prijs.
www.liesbethdevos.com



klaas Verpoest
Klaas verpoest is gespecialiseerd in hedendaagse digitale montage- en 
productietechnieken en het live genereren van videografiek. hij was vele 
jaren actief als acteur, grafisch vormgever, videast en sounddesigner in 
het collectief De filmfabriek. De voorbije jaren was hij vooral actief als 
motion designer, art director en regisseur van interactieve producties, 
reclamespots en events binnen het multimedia bureau atomik studios. 
bovendien realiseerde hij video voor interactieve installaties en live 
videografiek voor literaire programma’s. op dit ogenblik is verpoest actief 
in het experimentele collectief blanckq. Door middel van live improvisaties 
gaat hij in zijn werk op zoek naar raakvlakken tussen beeldende kunst 
en experimentele muziek. samen met hans op de beeck en bruno hardt 
realiseerde hij het videodecor voor de opera ‘happy end’, een productie 
van het hedendaagse muziekensemble ictus.
www.klaasverpoest.com

jo De Baerdemaeker
jo De baerdemaeker werkt momenteel aan een doctoraat genaamd 
‘tibetan typeforms: from their inception in 1738 up to the present 
day’ aan het Department of typography and graphic communication 
aan de universiteit van reading. hij volgde de opleiding grafische en 
reclamevormgeving aan de hogeschool sint-Lukas brussel en  studeerde 
er af als laureaat. nadien volgde hij een aggregaat typografie aan de 
plantin-moretus society in antwerpen. nadien behaalde hij nog een 
master of arts in typeface Design aan het Department of typography and 
graphic communication aan de universiteit van reading. hij exposeerde 
in de sint-Lukasgalerij in brussel in 1999.
www.typojo.com

Bram Van Camp
bram van camp (°1980) schreef zijn eerste composities toen hij negen 
jaar was. hij studeerde viool, later ook piano en muziekschriftuur aan 
de muziekacademie der noorderkempen (Kalmthout). hij beëindigde de 
studie met grootste onderscheiding voor viool met een eigen compositie. 
sinds 1998 studeerde hij viool aan het Koninklijk vlaams conservatorium 
van antwerpen bij vegard nilsen en Kees Koelmans, compositie bij wim 
henderickx en piano bij pascal sigrist. in 2003 behaalde hij de finaliteit 
Kamermuziek en kreeg hij het diploma meester in muziek voor viool, 
compositie, contrapunt en fuga met grote onderscheiding. bram van 
camp studeerde twee jaar verder in compositie aan het conservatorium 
van amsterdam in de klassen van wim henderickx en theo Loevendie. 
ook volgde hij regelmatig les bij Daan manneke, Klaas de vries en fabio 
nieder. hij was te gast op meestercursussen van om. michael finnissey 
en james wood. in 2004 behaalde hij het diploma ‘bachelor of music’ 

voor compositie met grootste onderscheiding. als componist viel hij 
reeds verschillende keren in de prijzen: in 1999 won hij de aquarius 
compositiewedstrijd met zijn rapsodie voor viool en orkest. het werk 
werd gecreëerd door jerrold rubenstein (viool) en de beethoven 
academie olv. jan caeyers. in 2002 kreeg hij de bap-prijs (belgische 
artistieke promotie) van sabam voor zijn trio voor klarinet, altviool en 
piano (2000). zijn composities waren onder meer te horen op het festival 
van vlaanderen, in desingel en tijdens ars musica. als componist werkte 
hij samen met verschillende ensembles, waaronder de beethoven 
academie. hij schreef werk  in opdracht van het hermes ensemble, het 
notabene ensemble, het syrinx ensemble en het Kandinsky strijkkwartet. 
bram van camp is altijd gefascineerd geweest door geordend geluid 
en samenklank. in zijn muziek streeft hij naar een stijl met een intuïtief 
vertrekpunt, waar elke noot toch verklaard kan worden binnen een 
consequent (eigen) systeem. hoewel in de meeste composities sprake is 
van seriële procedures, houdt van camp steeds een muzikaal, organisch 
klinkend resultaat voor ogen. op die manier is zijn compositiesysteem 
geen doel op zich, maar is het een middel tot het creëren van een 
natuurlijk klinkende essentie: de eigenlijke organische muziek. bram van 
camp ontwikkelt zich verder als componist maar blijft daarnaast ook 
actief als violist. hij beschouwt zijn activiteiten als uitvoerend muzikant als 
essentieel in zijn compositorische ontwikkeling. in zijn repertoire geeft hij 
de voorkeur aan twintigste-eeuwse en hedendaagse muziek. als violist 
volgde hij verschillende masterclasses, onder meer bij jean-jacques 
Kantorow (nL), peter cropper (gb) en johannes Leertouwer (nL). als 
orkestmusicus deed hij ervaring op in verschillende orkesten waaronder 
defilharmonie van vlaanderen en het filharmonisch jeugdorkest van 
vlaanderen, waarmee hij concertreizen maakte naar rusland, canada 
en italië. in oktober 2003 was hij solist bij het ensemble voor nieuwe 
muziek van het conservatorium van amsterdam en creëerde hij het 
vioolconcerto van henrik hellstenius (noorwegen) op de iscm world 
music Days in Ljubljana (slovenië). hiervan werd een opname gemaakt 
door de sloveense radio. in het conservatorium van amsterdam 
studeerde hij ook orkestdirectie. sinds 2003 dirigeerde hij diverse 
ensembles met eigen en hedendaagse muziek.
www.bramvancamp.com
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