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Babylon aan de IJssel
Gilgamesj 2021
Een nieuwe muziektheaterproductie van het Hexagon Ensemble en actrice/zangeres Judith Linssen. Muziek: Hawar
Tawfiq. Tekst: Marcel Roijaards.
Tekst en muziek van deze voorstelling worden speciaal voor het Hexagon Ensemble geschreven.

Inhoud:
Een medewerkster van de IND moet beslissen of ze een jonge Irakees een verblijfsvergunning verleent. Zijn verhaal is
onsamenhangend. Hij vertelt over zijn vlucht, maar ook over een oeroud epos: Gilgamesj. Met zijn
verbeeldingskracht schetst hij een kleurrijke wereld, terwijl in werkelijkheid grijze wolken boven de Nederlandse
polders drijven. Aantekeningen in archiefmappen raken verward met het spijkerschrift op kleitabletten. Het
gewelddadige heden verweeft zich met een troostrijk verleden. Wat is waarheid, wat is verzonnen? De fascinerende
reconstructie van een heldendicht.
Achtergrond
Babylon aan de IJssel wordt een muziektheatervoorstelling bestaande uit drie lagen. Een asielzoekersprocedure, de
beschrijving van een vlucht en het Gilgamesj-epos.

Gilgamesj

Het enige personage dat we te zien krijgen is een medewerkster van de IND. Ze zit in haar
eentje aan een bureau en moet beslissen over het asielverzoek van een Iraakse
vluchteling, maar ze komt er niet goed uit. Door haar reconstructie van zijn verhaal, leren
we de afwezige asielzoeker kennen. Hoe zijn lange, gevaarlijke vlucht verliep, vanuit de
Iraakse bergen naar West-Europa. Hoe hij zichzelf in leven hield door vijandige militairen
en mensensmokkelaars over het Gilgamesj-epos te vertellen, een van de alleroudste
literaire werken ter wereld.
Het vertelt over een dictatoriale, goddelijke heerser die vriendschap, liefde en compassie
leerde kennen. Langzaam maar zeker veranderde hij van een onsterfelijke held in een

mens van vlees en bloed. De medewerkster van de IND voelt zich regelmatig aangesproken: is zij wel menselijk
genoeg? Tegelijkertijd is ze zich bewust van haar taak om feiten van fictie te onderscheiden. Is de asielzoeker wel wie
hij beweert te zijn? Het publiek voelt haar pijnlijke worsteling op zoek naar de waarheid, maar voelt zich ook
getroost door het verhaal dat ze over Gilgamesj horen.
De muziek bij de voorstelling gaat mee met deze drie lagen. De
zakelijke kant van de ondervraagster, de beklemmende reis van
de vluchteling en de mythische wereld van Gilgamesj. Een
botsing tussen verleden en heden, West-Europa en het MiddenOosten, harde realiteit en verbeeldingskracht, menselijkheid en
regelgeving.
Componist Hawar Tawfiq is bij uitstek geschikt om deze clash
tussen culturen, ideologieën en stijlen tot een artistieke eenheid
te verweven. Dankzij zijn bewezen talent, maar ook doordat hij
afkomstig is uit het gebied dat de bron is van het Gilgamesj-epos
en hij de cultuur uit deze wereld zeer goed kent. Daarnaast is hij zelf ooit op jonge leeftijd vanuit Irak naar Nederland
gevlucht en is hij dus ook bekend met dit aspect van de vertelling.
De zes uitvoerende muzikanten van Het Hexagon Ensemble zijn in de achtergrond aanwezig als onmachtige
getuigen. De afwezigheid van de asielzoeker zal binnen deze setting steeds schrijnend voelbaar zijn als met tekst en
muziek de ruimte wordt gevuld.
Wie en wat
Actrice/zangeres – Judith Linssen
Muziek – Hawar Tawfiq
Tekst/dramaturgie – Marcel Roijaards
Vormgeving - Floriaan Ganzevoort
Eindregie - Monique Krüs
Hexagon Ensemble
Wout van den Berg – fluit
Bram Kreeftmeijer – hobo
Arno van Houtert – klarinet
Marieke Stordiau – fagot
Christiaan Boers – hoorn
Frank Peters – piano

Een muzikale familievoorstelling voor alle volwassenen vanaf 6 jaar die houden van beesten, verrassingen en de
liefde; iedereen dus!
De voorstelling duurt ± 60 minuten en is zonder pauze.
Vanaf oktober 2019.
Iedereen kent natuurlijk het sprookje ‘Belle en het Beest’, maar weinig mensen weten dat dit afschrikwekkende
Beest van oorsprong Russisch is. Het beest zit vol met grapjes en weetjes en hij speelt prachtige Russische muziek.
Pas als je verder durft te kijken dan zijn lelijke kop en bloeddoorlopen ogen, pas als je net als Belle – die bij ons
Baboeskja heet – verliefd op hem durft te worden, pas dan laat het beest zijn ware aard zien. De musici van het
Hexagon ensemble dagen je uit om verliefd te worden op het Russische Beest en dat doen zij samen met verteller
Joep Onderdelinden.
Verhaal/verteller: Joep Onderdelinden
Musici: Hexagon Ensemble
Regie: Wil van der Meer
Arrangementen: Kees Olthuis, Leonard van Goudoever, Shaura Sagitova
Muziek van Rimski-Korsakov, Liadov, Glinka, Tsjaikovski, Sjostakovitsj, Sviridov, Glazoenov en Moessorgski
Leeftijd: 6+
Achtergronden bij de voorstelling
Samen met theatermaker Joep Onderdelinden brengen de musici van het Hexagon Ensemble een theatraal concert
waarbij het publiek wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de buitenkant. Aan de hand van de Russische versie
van het sprookje ‘Belle en het Beest’ laten zij het publiek kennismaken met onverwachte kanten van Rusland en van
klassieke muziek. Joep en het ensemble vertellen in de voorstelling het sprookje van ‘De scharlaken bloem’ (de
Russische variant van ‘Belle en het Beest’). Het ensemble heeft in de afgelopen jaren een warme band gekregen met
de Russische muziek, de cultuur en de mensen. Meerdere keren was het Hexagon Ensemble in dit land op tournee
en werkte hier samen met acteurs en dansers van het Russian State Academic Drama Theatre van de Republiek
Bashkortostan. Tijdens deze samenwerking heeft het Hexagon Ensemble een hele andere kant van Rusland leren
kennen. Politiek gezien ligt de situatie momenteel wellicht ingewikkeld in en met Rusland, maar duidelijk is dat kunst
verbroedert. Ook onder het ‘Russische Beest’ blijkt een warm en toegankelijk muziek- en kunstminnend mens te
zitten.

Van links naar rechts: Anton Reicha, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert en Johann Strauss jr.

Panorama Beethoven

Dit programma werd speciaal voor het 30-jarig jubileum van het Hexagon Ensemble
samengesteld en grotendeels gearrangeerd door componist Micha Hamel. En wie Micha
kent weet dat hij altijd in is voor nieuwe ideeën en garant staat voor verrassingen. Dus ook
Panorama Beethoven is een programma vol verrassingen, mis het niet!
Het Hexagon Ensemble werkte eerder met Micha samen in de Holland Festival productie
‘De Rode Kimono’.
Natuurlijk laat Hexagon de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven niet ongemerkt
voorbijgaan. Geboren in Bonn, in zijn jeugd wonderpianist geweest, spoedde hij zich toen
hij tweeëntwintig was naar het centrum van de westerse muziek: Wenen. Aldaar groeide
hij uit tot het gekwelde genie dat de elegante maar brave muziek van zijn voorgangers
Micha Hamel
ontsteeg door composities vol hevige emoties en spannende muzikale experimenten aan
het notenpapier toe te vertrouwen. Een enorme variëteit aan ideeën, kleuren en vormen kenmerkt zijn enorme
oeuvre. Het blijft tot op de dag van vandaag ontzagwekkend dat hij in zijn eentje een geheel nieuwe stijlperiode
inluidde: de Romantiek. In dit programma presenteert Hexagon dan ook een aantal van de vele gezichten van
Beethoven. Lyrische hartenkreten, de viering van de heilige natuur, heerlijke melodieën, flitsende blazersmuziek,
romantische pianoklanken – een breed palet aan uitdrukkingen kenmerkt zijn rijke voorstellingsvermogen.
Beethovens werken wordt aangevuld met muziek van bewonderaar Schubert, leerling Reicha en navolger Strauss.

Programma voor de pauze

Programma na de pauze

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Uit symfonie no. 6 opus 68 in F groot (Pastorale): deel
1, allegro ma non troppo.
Arr. Micha Hamel
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Uit Trio WoO no. 37: Andante con variazioni
fluit-fagot-piano

Anton Reicha (1770-1836)
Uit Twee Andantes en een Adagio: Adagio
fluit-althobo-klarinet-fagot-hoorn
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Ich liebe dich. Arr. Micha Hamel
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Franz Schubert (1797-1828)
Uit Rosamunde: Balletmuziek no. 2
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Kwintet opus 16 in Es groot
hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Franz Schubert (1797-1828)
Uit Rosamunde: Entr’acte no. 3
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Für Elise. Arr. Micha Hamel
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Johann Strauss jr. (1825-1899)
Wiener Blut. Arr. Micha Hamel
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Poulenc spoelt zijn oren

Ook dit programma werd speciaal voor het 30-jarig jubileum van het Hexagon Ensemble samengesteld, een
programma met alleen muziek van Mozart en Poulenc. En natuurlijk mag in dit programma het Kwintet KV 452 van
Mozart niet ontbreken. Dit meesterwerk is waarschijnlijk de mooiste muziek die, samen met het Kwintet opus 16 van
Beethoven, ooit werd geschreven voor blazers en piano. Voor Francis Poulenc was Mozart zijn absolute idool. Hij
ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat hij, na het beluisteren van muziek van Wagner, ‘zijn oren spoelde met muziek
van Mozart’.
Als er één ding typerend is voor de muziek van Francis Poulenc is het wel een naadloos samengaan van een
neoclassicistische houding - tot uitdrukking komend in een voorliefde voor vormen uit de barok en het classicisme en een smaakvol 'esprit français'. In dit programma zijn van hem opgenomen de fluitsonate, de klarinetsonate, het
Trio voor hobo, fagot en piano en de Elegie voor hoorn en piano. En natuurlijk mag in dit programma het Sextuor
voor de complete bezetting van het Hexagon Ensemble niet ontbreken. De componist voltooide het stuk in 1932,
maar herzag het zeven jaar later grondig. In deze partituur belijdt Poulenc opnieuw zijn grote liefde voor
blaasinstrumenten. En wat houden wij als spelers van al deze werken! Dit programma is onmiskenbaar een feestje
voor iedere Hexagon-musicus.

Programma voor de pauze

Programma na de pauze

Francis Poulenc (1899-1963)
Uit sonate voor fluit en piano opus 164 (1957)
deel 1, Allegro malinconico.
deel 2, Cantilena
Uit sonate voor klarinet en piano opus 184 (1962)
deel 2, Romanza
deel 3, Allegro con fuoco

Francis Poulenc (1899-1963)
Uit Trio opus 43 (1926)
deel 1, Presto
deel 2, Andante con moto
hobo-fagot-piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Kwintet in Es groot KV 452 (1784)
Largo-allegro moderato
Larghetto
Allegretto
hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Francis Poulenc (1899-1963)
Elegie opus 168 (1957)
hoorn-piano
Francis Poulenc (1899-1963)
Sextuor opus 100 (1932/1939)
Allegro vivace
Divertissement, andantino
Finale, prestissimo

