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Inleiding 

Ter gelegenheid van 50 jaar muziekafdeling van de Kortrijkse Bibliotheek (geopend op 6 oktober 

1968) zochten we per jaar vanaf 1968 tot nu een aantal hedendaagse componisten uit met een 

belangrijke compositie uit dat jaar. 

 
1968 

Krzysztof Penderecki (Dębica, 23 november 1933) is een Pools componist, 
dirigent en muziekpedagoog. Zijn werken staan als postseriële muziek 
bekend en hij is vooral bekend geworden door zijn klankcomposities. Hij 
werd gezien als een van de toonaangevende componisten van de Poolse 
avant-garde, soms werd hij ook laat-moderne klassieker genoemd. Op latere 
leeftijd heeft hij zich ook van andere stijlen bediend. Penderecki is een van 
de weinige hedendaagse componisten van de avant-garde die brede 
bekendheid hebben gekregen. Een mijlpaal was de in 1961 voltooide 
compositie Trauermusik für die Opfer von Hiroshima (Threnos), voor 52 
strijkers en gedeeltelijk in grafische notatie, met behulp van de nieuwe 

notatie geschreven, die zich in het vervolg tot een standaard voor vele avantgardistische 
composities ontwikkeld heeft. 

1968 Cappriccio per Siegfried Palm 
Op de cd  Musica da camera Magazijn Muziek & Film Klas cd 48612) 
 
 

1969 

Bruno Maderna (Venetië, 21 april 1920 – 
Darmstadt, Duitsland, 13 januari 1973) was een 
Italiaans-Duitse componist, muziekpedagoog en 
dirigent.  Zijn vroege composities zijn naar het 
voorbeeld van het neoclassicisme ontworpen. 
Vanaf het einde van de jaren 40 voelde hij zich 
door de twaalftoonstechniek van Arnold 
Schönberg aangetrokken en breidde 

tegelijkertijd als de Fransman Olivier Messiaen de seriële techniek uit tot andere parameters, zoals 
de toonhoogte (Studi per il Processo di Kafka uit 1950). In de jaren 60 werden zijn composities in 
toenemende mate door elementen van het componeren volgens toevalsprincipes (aleatoriek) 
beïnvloed, in het bijzonder in zijn toneelwerken. Maderna heeft met toewijding als leraar, 
componist en dirigent een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en verbreiding van de 
hedendaagse muziek na de Tweede Wereldoorlog. Vele bekende musici hebben composities van 
Maderna uitgevoerd. 
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 1969 Quadrivium  
Op de cd  Quadrivium, voor 4 percussionisten en 4 orkestrale groepen  
 Hedendaagse componisten MADERNA 4.1 CD 
 
1970 

Pierre Georges Henry (9 December 1927 – 5 
July 2017). Henry was een bruggenbouwer 
tussen moderne klassieke muziek en 
progrock en een van de vaders van het 
gebruik van computers en synthesizers, een 
voorloper van Pink Floyd, Mike Oldfield en 
Dance.  

Als gevolg van die gedurfde open aanpak 

was Henry’s muziek erg toegankelijk, 

eenvoudig en vaak ronduit leuk, geschikt voor Klara en Studio Brussel, maar ook voor Radio 1 en 2 

en MNM. Zijn meeste composities zijn trouwens qua lengte ideaal voor een jukebox.  Bij ons 

raakte Pierre Henry vooral bekend dankzij de balletten van choreograaf Maurice Béjart in de 

Muntschouwburg in Brussel. Na zijn grensverleggende interpretaties van Stravinsky, snakte de nog 

jonge Béjart naar iets nieuws, en hij vond dat bij zijn landgenoot Henry, die toen al naam had 

gemaakt als pionier van de concrete muziek, een onderdeel van de elektro-akoestische 

toondichterij. 

“Messe pour le temps present”, gecreëerd in 1967 in Avignon, gaf de dansers van Béjart de kans 

om eens goed uit te freaken. Duizenden enthousiaste toeschouwers, ook veel niet-ballet-

liefhebbers, namen de ervaring mee naar huis, en begonnen vrije expressie te beoefenen op het 

aanstekelijke Psyche Rock, zowat het meest bekende thema van Henry.  

1970 Mouvement-rythme-etude, 21 stukjes voor synthesizer  
op de cd Hedendaagse Componisten HENRY 4 CD 
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1971 

Boris Alexandrovitsj Tsjajkovski (Moskou, 10 september 1925 – aldaar, 7 
februari 1996) is een Russisch componist. Hij is geen familie van Pjotr Iljitsj 
Tsjajkovski. Hij is lang zo bekend niet geworden als de andere Tsjajkovksi en 
zijn bekendheid in het westen begon rond 2006 pas groter te worden. Zijn 
muziek is beïnvloed door Sjostakovitsj. De muziek is echter veel minder 
extreem dan die van Galina Oestvolskaja. Boris Tisjtsjenko komt het dichtst 
bij hem in de buurt. 

 

 

1971 Concert voor piano en orkest  
Op de cd  Piano concerto Hedendaagse Componisten TSJAIKOFSKI B 5.1 CD 
 
 

 
1972 

Karlheinz Stockhausen (Mödrath, 22 augustus 1928 - 
Kürten-Kettenberg, 5 december 2007) was een Duitse 
componist. Hij wordt beschouwd als een van de 
invloedrijkste componisten uit de tweede helft van de 
20e eeuw. Sinds 1947 werd de Musikhochschule (het 
Conservatorium) te Keulen geleid door Hans Mersmann, 
mede-uitgever van het tijdschrift Melos. Mersmann was 
altijd al een voorvechter van de nieuwe muziek 
geweest, hetgeen hem het leven er niet gemakkelijker 
op had gemaakt gedurende de jaren van het 

naziregime. Mersmann gaf lessen analyse aan de schoolmuziekstudenten, waarbij hij de nadruk 
legde op Bartók, Stravinsky en de vroege Hindemith. In december 1949 werd, in de overvolle zaal 
van het Conservatorium, door Else Krauss het complete pianowerk van Schönberg gespeeld, nadat 
deze muziek jarenlang verboden was geweest. Stockhausen was bij de toehoorders en ging zich 
prompt nader verdiepen in deze nieuwe muziek. Hij ontdekte in de bibliotheek Herbert Eimerts 
boek "Atonale Musiklehre" uit 1924 en bestudeerde het gretig. In hetzelfde jaar (1949) verscheen 
het later zo bekritiseerde boek Filosofie van de nieuwe muziek van Theodor W. Adorno, waarin de 
muziek van Stravinsky met die van Schoenberg werd vergeleken, én eerstgenoemde het moest 
ontgelden. Stockhausen distantieerde zich vanaf het begin enigszins van deze discussie. Het waren 
uiteindelijk met name de partituren van Webern die hem fascineerden. Het toenmalige begrip van 
deze muziek leidde in de vijftiger jaren in Europa uiteindelijk tot het Avant-Gardisme, met 
Stockhausen, Boulez en de Belgische componist Karel Goeyvaerts in de voorste gelederen. 

 
1972  Am Himmel wandre ich..., indianenliederen voor 2 stemmen, op. 36 1/2 
   Hed Comp STOCKHAUSEN 20 CD 
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1973 

Claude Vivier (Montreal, 14 april 1948 – Parijs, 7 maart 
1983) was een Canadees componist. Vanaf de leeftijd 
van dertien jaar ging hij naar de kostschool van de 
Broeders Maristen, een religieuze orde die jongens 
voorbereidt voor een roeping tot het priesterschap. De 
religieuze aspiraties van Vivier werden echter 
overschaduwd door de liefde voor moderne poëzie en 
muziek. Toen hem gevraagd werd om het noviciaat te 

verlaten toe hij 18 was,[ schreef hij zich in aan het Conservatoire de Musique de Montréal. In 1971 
begon hij een periode van drie jaar studie in Europa, eerst aan het Instituut voor Sonologie in 
Utrecht, en daarna in Keulen bij Karlheinz Stockhausen. Vivier leerde veel van Stockhausen, en zijn 
vroege werken hebben aspecten die duidelijk en vaak hoorbaar van zijn leraar stammen. Bij zijn 
latere werken is dit veel minder. In 1974 keerde hij terug naar Montreal en begon hij reputatie op 
te bouwen. Vroege werken zoals onder andere Lettura di Dante werden uitgevoerd met enig 
succes bij concerten van de SMCQ. In de herfst van 1976 ondernam hij een lange reis naar Azië, 
waaronder Japan en Bali. De muziek die hij onderweg tegenkwam maakte een diepe indruk op 
hem. Volgende stukken als Pulau Dewata laten de invloed goed horen. In latere werken is de 
invloed meer doorgewerkt. 

1973 Chants  
Op de cd  Chants Hed Comp VIVIER 3.1 CD 
 
 

 
1974 

Sofia Asgatovna Goebajdoelina ( (Tsjistopol (Tatarije), 24 oktober 1931) 
is een Russisch componiste. Ze studeerde piano en compositie aan het 
conservatorium van Kazan, daarna compositie aan het Moskou 
Conservatorium P. I. Tsjaikovski van Moskou. Hier kreeg ze onderricht van 
Nikolaj Peiko, de assistent van Dmitri Sjostakovitsj. Vanaf 1959 werkte ze 
onder Vissarion Sjebalin. 

Ze is actief als componiste sinds 1963. In 1975 richtte ze samen met 
Viktor Soeslin en Vjatsjeslav Artjomov het Astreja-ensemble op dat zich 
specialiseerde in het improviseren met zeldzame Russische, Kaukasische, 

Centrale en Oost-Aziatische traditionele muziek- en slaginstrumenten. 

Dankzij de gerenommeerde violist Gidon Kremer, die sinds begin jaren 80 haar werk promoot, en 
dirigent Reinbert de Leeuw die veel van haar composities heeft gedirigeerd, wordt haar werk 
regelmatig in het westen uitgevoerd. Samen met Schnittke, Denisov en Silverov, wordt ze nu 
beschouwd als de leading lady van de nieuwe muziek uit de vroegere Sovjet-Unie. In 1992 
verhuisde ze naar Duitsland en ging ze in de buurt van Hamburg wonen. 
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1974 Tien preludes voor cello solo / Sofia Goebajdoelina 
op de cd  Cello Works Magazijn Muziek & Film Klas cd 48501 
 
 

 
1975 

Voor meer info over de componist, zie korte schets bij het jaar 1970 

1975 Futuristie, voor tape / Pierre Henry   
Op de cd Futuristie voor tape  Hed COMP HENRY 13 CD 
 
 
 
 

 
1976 

Charles Wuorinen (New York City, 9 juni 1938) is een Amerikaans 
componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist. Wuorinen kwam al vroeg 
met muziek in contact. Hij studeerde aan de Columbia-universiteit in New 
York City bij onder andere Otto Luening, Vladimir Ussachevsky en Jack 
Beeson. 

In 1970 was hij de jongste componist, die de Pulitzerprijs voor muziek won. 
Dat was met zijn werk Time's Encomium. Verder werd hij met de Lili 
Boulanger Memorial Award en de McArthur Fellowship onderscheiden. 

Als uitstekend pianist en als dirigent werkte hij met vooraanstaande orkesten in de Verenigde 
Staten samen zoals het Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, New York 
Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic Orchestra 
en het American Composers Orchestra. 

Als componist schreef hij tot nu (2009) meer dan 250 composities voor vele genres. Wuorinen is 
lid van de American Academy of Arts and Letters en de American Academy of Arts and Sciences. 

1976 Sonate nr. 2, voor piano / Charles Wuorinen 
Op de cd Second Sonata  mag Muziek & Film Klas CD 48800 
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1977 

John Paul Corigliano  (16 February 1938) werd geboren in een 
muzikale familie met een concertmeester als vader en een 
pianiste als moeder.N a zijn studies en voor hij succes kreeg als 
componist werkte hij als assistent bij Leonard Bernstein en als 
sessiemuzikant voor klassieke artiesten.  Op zijn 26ste brak hij 
door met zijn Sonata for Violin and Pinao (1963) en won 
daarmee een festival in Italië. In 1970 werkte hij samen met 
David Hess aan een update van het klassieke Carmen, nu The 
naked Carmen. 

 

 

1977 Concerto voor klarinet en orkest / John Corigliano 
Op de cd Coriglianon carter : American clarinet concertos Hed Comp CORIGLIANO 
5.3 CD 
 

 
1978 

Emmanuel Van Weerst studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium van Gent en volgde lessen over hedendaagse 
muziek bij G.M.Koenig (Gandemus-Univ utrecht). Voltooide in 1957 
een proefschrift over Guillaume de Machaut en Igor Stravinsky: 
"Confrontaties en parabellen tussen de rituele muziek in de Ars Nova 
en de tweede helft van de 20ste eeuw." 

Hij is medestichter van het IPEM (Universiteit Gent) samen met Louis 
De Meester en Lucien Goethals. Hij liet zich aanvankelijk (vanaf 
1955) inspireren door de post-Weberiaanse school. Vanaf 1961 gaat 

zijn aandacht voornamelijk naar een combinatie van muziek en onderzoek; experimentele muziek 
en onderzoek naar tijdsorganisatie. Het fundamentele probleem van de muziek, als universele 
taal, is volgens Van Weerst de coordinatie tussen de astronomische en biologische tijd. 
Medestichter van de groep Spectra. Hij voerde onderzoek uit naar audio-visuele 
integratiemogelijkheden en naar de spectrale analogieen tussen klankkleur en gepolariseerd licht.  

Emmanuel Van Weerst componeerde een dertigtal werken, electronisch-acoustisch en 
instrumentaal. Hij is de auteur van veertien verhandelingen omtrent muziek en de tijdsgedachte. 

1978 In memoriam Arthur d'Hertog "Lento" / Emmanuel-Deodat van Weerst 
Op de cd Mimoïde (1978) Magazijn Muziek & Film Klas hede cd 1943 
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1979 

Peter Maxwell Davies (Salford, Greater Manchester, 8 september 
1934 – Hoy, Orkney-eilanden, 14 maart 2016) was een Engelse 
componist en dirigent. In 1969 maakte hij een van zijn grootste 
orkestwerken af, Worldes Blis (1969) (gebaseerd op een 13e-
eeuwse monodie). In dit werk probeerde Davies zijn verschillende 
compositiestijlen met elkaar te verweven, zodat ze een geheel 
konden vormen. Dit lukte hem pas toen hij zich had gevestigd in 
Orkney in 1974. Zijn werken begonnen toen meer continuïteit en 
rust te tonen. Dit had ook te maken met de vriendschap met de 
schrijver en dichter George Mackay Brown. Davies heeft veel 

gedichten van Brown op muziek gezet. Hierdoor kreeg hij ook interesse in de mythes van Orkney. 
Elementen van Orkneys laatste verhaal verwerkte hij tot de dramatische symfonie Black 
Pentecost. 
 

1979 Black pentecost, voor mezzosopraan, bariton en orkest, 1979 / George 
Mackay Brown 
Op de cd Black Pentecost, voor mezzosopraan, bariton en orkest, 1979 
Magazijn Muziek & Film Klas cd 48449 

 
1980 

Alfred Garrijevitsj Schnittke (Engels, 24 november 1934 – Hamburg, 
3 augustus 1998) was een Sovjet-Duitse componist en pianist van de 
Volga-Duitse nationaliteit. Zijn muzikale opleiding begon hij in 1946 
in Wenen, waar zijn vader als journalist en vertaler werkzaam was, 
en zette hij vanaf 1948 voort aan het Conservatorium van Moskou, 
waar hij later ook les zou geven. Vanaf de jaren zeventig wijdde hij 
zich volledig aan het componeren. Schnittke's componeerstijl was 
aanvankelijk avant-gardistisch en sterk beïnvloed door uit het 
Westen overgewaaide compositietechnieken als serialisme en 
aleatoriek. Zoals velen van zijn generatie zou Schnittke deze stijl op 

den duur als onbevredigend gaan ervaren. Als reactie ontwikkelde hij daarom in de vroege jaren 
zeventig een nieuwe stijl, die door hemzelf polystylisme werd genoemd. Deze stijl, die beïnvloed 
was door het werk van componisten als Charles Ives, Luciano Berio en Bernd Alois Zimmermann, 
maar ook bijvoorbeeld Gustav Mahler, wordt gekenmerkt door het al dan niet op parodistische 
wijze combineren van verschillende muzikale stijlen uit verschillende muzikale tijdvakken; 
sommigen zien hierin een muzikale uiting van het postmodernisme. 

Van overheidswege werd het Schnittke doorgaans zeer moeilijk gemaakt. Hoewel de 
sovjetoverheid in de jaren zestig en zeventig minder streng was jegens kunstenaars dan onder 
Stalin het geval was geweest, werden als "avant-gardistisch" of "westers" geboekstaafde werken 
toch met de nodige argwaan bekeken. Uitvoeringen van zijn werk werden daarom dikwijls 
gedwarsboomd, en in de praktijk was Schnittke gedwongen met het schrijven van filmmuziek in 
zijn levensonderhoud te voorzien. In 1990 vestigde Schnittke zich met zijn familie in Hamburg. 
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Vanaf 1985 worstelde Schnittke met een zeer zwakke gezondheid. Hij overleefde drie zware 
hartinfarcten en was meermalen klinisch dood. Niettemin bleef zijn productiviteit tot zijn dood in 
1998 groot. 

1980 Symfonie nr. 3 / Alfred Schnittke 
Op de cd Symfonie, nr. 3 (1980) Magazijn Muziek & Film hede cd 1930 
 
 

 
1981 

Mauricio Raúl Kagel (Buenos Aires, 24 december 1931 – Keulen, 18 
september 2008) was een Argentijns-Duitse componist, dirigent, librettist 
en regisseur. Kagel geldt als een van de belangrijkste 20ste-eeuwse 
compon Na de Oktoberrevolutie 1917 in Rusland waren er ook pogroms 
tegen de Joodse bevolking. Voor de ouders van Kagel was dat de reden om 
in de jaren twintig van Rusland naar Argentinië te emigreren. Kagels werk 
bestaat naast ínstrumentale muziek en muziek voor het theater, ook uit 
composities voor de radio-omroep (hoorspelen) en muziek voor de film. 
Zijn oeuvre is bijzonder rijk aan ideeën en referenties met cross-over naar 
andere kunstvormen. Hij verrijkte de muziekwereld vooral met nieuwe 
muziektheatrale concepten (bijvoorbeeld de Anti-Opera Staatstheater); 

gearticuleerde elementen, procedures bij het musiceren, of de rol van de artiest op het podium, 
brachten nieuwe structuren en composities teweeg. Zo beelden in het muziektheaterstuk Match 
twee cellisten een tenniswedstrijd uit met de percussionist als scheidsrechter. De componist 
ontwikkelde ook nieuwe instrumenten en speeltechnieken 

 
1981 Rrrrrrr / Mauricio Kagel  
Op de cd Rrrrrr (1980-1981) Hedendaagse Componisten KAGEL 7.4  CD 
 
 

 
1982 

Per Nørgård heeft veel geleerd van de "door 
elektriciteit geleide energie", die zijn 
compositieleraar Holmboe hem bijbracht. Wat hen 
met elkaar verbindt was het Noordse en het 
Kosmische. Holmboes metamorfosetechniek – het 
idee van een 'muzikale kiemcel in onuitgezette 
organische verandering' (Rasmussen) – leek als 
gecreëerd voor een componist die zich aangetrokken 
voelde tot Oosterse klankvoorstellingen en de 
'oneindige verbindingen tussen de dingen' 

onderzocht. Op zoek naar de "sensibele chaos" (Novalis) ontdekte Nørgård de door hem zo 
genoemde oneindigheidsreeks. Uitgaand van een aselectieve interval, kan deze – door een 
regelmatig voortzettingsprincipe – een eindeloze lijn in gang zetten, die zich losmaakt van verdere 
hiërarchieën van "zelf-gelijke" dochterreeksen: bouwstof voor 'fractale' klankstructuren. In het 
werk voor kamerorkest Rejse ind i den gyldne skærm (Reis in het gouden scherm) wordt het 
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klankgebeuren dat zich quasi volgens natuurwetten ontplooit geleid door een dergelijke 
oneindigheidsreeks. 

Reekshiërarchieën, het over- en ondertoonspectrum en ritmes naar het model van de gulden 
snede geven zijn muziek in de jaren zeventig een objectief karakter. Een expositie met schilderijen 
van Adolf Wölfli in het kunstmuseum Louisiana in Humlebæk ten noorden van Kopenhagen 
beïnvloedde hem en leidde omstreeks 1980 tot een nieuwe, subjectief-expressionistische 
werkperiode. In de 4e Symfonie en Indische Rozentuin en Chinese Heksenzee (1981) en in de opera 
Det guddommelige Tivoli ("De goddelijke kermis") (1982) zette Nørgård de schizofrene Zwitserse 
kunstenaar Wölfli neer als een blijvend "beschermd monument". 

1982 I Ching / Per Nörgärd 
Op de cd I Ching (1982)  Magazijn Muziek & Film hede cd 8333 
 
 

 
1983 

Maurice Ohana (Casablanca-Marokko 12 June 1913 – 
13 November 1992). Was van gemengde afkomst. Zijn 
vader was een in Gibraltar geboren Spanjaard met 
Sefardisch-Joodse voorouders en Maurice nam ook de 
Engelse nationaliteit aan. Hij studeerde oorspronkelijk 
architectuur maar verliet zijn studie om pianist te 
worden. Rond 1946 stichtte hij de "Groupe Zodiaque", 
die zich verzette tegen de heersende muzikale 
dogma’s. Zijn werk vertoont invloeden van de 
volksmuziek uit het Middellandse Zeegebied. 

 
1983 Conga / Maurice Ohana  
Op de cd Sacral d’ Ilx   Magazijn Muziek& Film hede cd 9465 
 
 

 
1984 

Terry Riley (Colfax, 24 juni 1935) is een Amerikaanse 
componist die behoort tot de stroming van de minimal 
music. Rileys vroege werk is sterk beïnvloed door 
Karlheinz Stockhausen. Na zijn ontmoeting met La Monte 
Young week hij echter uit in de richting van de minimal 
music. Zijn muziek wordt gekarakteriseerd door 
improvisaties over series modale figuren van 
verschillende lengtes, zoals te horen zijn in bijvoorbeeld 
“In C” en de “Keyboard Studies”. “In C”, waarschijnlijk 
Rileys bekendste werk, had veel invloed onder 
minimalisten en daarbuiten. Aan de eerste uitvoering 

werkte onder anderen Steve Reich mee. De opzet en vorm van het stuk was tot dan toe ongekend. 
Het stuk bestaat uit 53 verschillende fragmenten van elk ongeveer 1 maat lengte die elk in C staan. 
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Eén speler slaat in een regelmatig tempo een C aan op een piano om het tempo stabiel te houden. 
De overige spelers, van wie het aantal en het instrument niet vastliggen, spelen de fragmenten 
aan de hand van een paar losse aanwijzingen. De fragmenten combineren hierbij op steeds 
nieuwe manieren. De “Keyboard Studies” zijn een variant op dit concept, maar dan geschreven 
voor één instrument. 

Al vanaf de jaren vijftig werkte Riley met tape loops, wat in die tijd een nieuwe techniek was. 
Sindsdien gebruikt hij de manipulatie van geluid op band om muzikale effecten te creëren, zowel 
in de studio als bij live optredens. Zijn werk omvat zowel muziek in de reine stemming als 
microtonale muziek. 

1984 The harp of New Albion / Terry Riley 
Op de cd The harp of new Albion, 10 stukken voor piano, 1984 Magazijn 
Muziek& Film Klas cd 48715 

 

1985 

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (Kopenhagen, 21 november 1932 – 27 juni 
2016) was een Deens componist. 

Pelle is een zoon van beeldhouwer Jorgen Gudmundsen-Holmgreen. In 
1948 begon Pelle met vioolspelen. Vanaf 1951 tot 1953 volgde hij 
privélessen bij Finn Hofding. In 1956 pakte hij het serieuzer aan met een 
studie aan de Koninklijke Deense Academie voor Muziek. Zijn docenten 
waren daar diezelfde Hofding, maar ook Vagn Holmboe. In 1958 studeerde 
hij daar af. Hij componeerde eerst in de stijl van Béla Bartók en Igor 
Stravinski, maar keerde zich in de jaren 60 naar het serialisme. Uiteindelijk 

bracht dat ook niet datgene wat de componist ervan verwachtte en introduceerde zijn eigen stijl: 
Nieuwe Simpelheid (Den ny enkelhed). Zijn werken zijn vanaf dan enigszins laconiek en (niet 
meteen herkenbaar) grappig, maar soms gebruikte hij ook zwarte humor om zijn muzikale mening 
te verspreiden. In 1980 won zijn Symfonie/Antifonie uit 1977 een muziekprijs in de Noordse 
landen. Van 1967 tot 1972 gaf hij zelf onderricht aan de Koninklijke Deense Academie voor Muziek 
Århus. 

1985 Tryptykon / Per Gudmundsen-Holmgreen 
Op de cd I Ching (1982)  Magazijn Muziek & Film hede cd 8333 
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1986 

Geboren in 1952 begon Philippe Fénelon zijn muzikale carrière aan 
het Conservatorium van Orléans waar hij pianolessen kreeg van o.a. 
Janine Coste die hem het historisch perspectief aanleerde en van 
Claude Ardent die hem de verbanden tussen literatuur en Muziek 
leerde kennen. Hij ontdekte daar ook zijn vocale talenten die hij o.a. 
in Bayreuth liet horen. 
Zijn composities zijn tegelijkertijd inventief maar ook geworteld in de 
geschiedenis. Hij twijfelt niet om de traditionele muzikale genres te 
herdenken. Zijn lyrisch operawerk is uniek en zijn eerste opera le 
Chevalier Imaginaire (1992)  is gebaseerd op het boek Don Quixote 

en een kortverhaal van kafka 

1986 Le chevalier imaginaire / Philippe FénélonOp de cd  Le chevalier imaginaire, 
opera (1984-1986) Magazijn Muziek& Film hede cd 8238 

 
 

1987 

Philip Glass (Baltimore, 31 januari 1937). Zijn muziek 
wordt gerekend tot de minimal music, hoewel hij zelf 
de term theatermuziek gebruikt. Na zijn studie reisde 
Glass naar Parijs voor twee verdere jaren van studie 
bij Nadia Boulanger. Hier werd hem gevraagd om de 
Indiase muziek van Ravi Shankar om te zetten in 
westerse muzieknotaties. Hiervoor reisde hij in 1966 
naar Noord-India, waar hij in contact kwam met 
Tibetaanse vluchtelingen. Hij leerde in 1972 Tenzin 
Gyatso, de veertiende dalai lama, kennen. Hij 

ondersteunt de Tibetaanse zaak, onder andere door zijn medewerking aan het Tibet House, een 
initiatief met onder andere Richard Gere.  Het werken met Ravi Shankar, en zijn opvatting van 
ritme in de Indiase muziek, heeft tot de specifieke stijl van de muziek van Philip Glass geleid. Toen 
hij terugkeerde hield hij zich niet meer bezig met de componeerstijl van voor zijn reizen en begon 
met het schrijven van zware stukken gebaseerd op additieve ritmes en een tijdgevoel dat werd 
beïnvloed door Samuel Beckett, wiens werk hij leerde kennen toen hij voor experimenteel theater 
schreef. Glass vormde het Philip Glass Ensemble en speelde vooral in kunstgaleries. Zijn werk werd 
langzaam minder zwaar maar complexer 

1987 Concerto voor viool en orkest (Philip Glass 
Op de cd  Concert voor viool en orkest, 1987  Magazijn Muziek& Film Klas CD 
48523 
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1988 

Trevor Wishart (11 October 1946) is een Engelse componist die digital audio 
media gebruikt. Hij schreef ook uitvoerig over “sonic art” en ontwikkelde 
software tools voor o.a. Composers Desktop Project. Hij houdt zich ook 
bezig met de interactie tussen de menselijke stem, natuurlijke 
omgevingsgeluiden en technologie. Deze komen het best tot uiting in zijn 
albums Red Bird/Anticredos en de VOX Cycle (1980-1988, 1990. Hij is ook 
bekend als solo-performer met zijn improvisaties van zijn vocale 
hoogstandjes. 

 

1988 The Vox Cycle / Trevor Wishart 
Op de cd The Vox Cycle (1988) Magazijn Muziek & film hede cd 8345 
 
 

 
1989 

Iannis Xenakis (Brăila (Roemenië), 29 mei 1922 - Parijs, 4 februari 
2001) was een Grieks componist en architect, die het grootste deel 
van zijn leven in Frankrijk doorbracht. Zijn opleiding tot ingenieur 
en architect heeft zijn composities beïnvloed. Xenakis oriënteerde 
zich niet zozeer op de muziekgeschiedenis, maar haalde zijn 
voorbeelden uit architectuur en wiskunde. Zijn muziek is helemaal 
als Ruimtesymfoniek te verstaan, als klankbeweging in de ruimte. 
Daarin gaat hij zelfs verder dan Edgar Varèse, omdat hij Varèses 
theorie van de klankprojectie als vierde dimensie met wiskundige 
praktijken en met middelen van architectonische berekeningen in 

klank omzet. Interessant is de verbinding van zijn eerste composities, die door hem als 
klankwolken en melkwegen aangeduid worden, met de architectonische vormgeving van het 
Philips-Paviljoen op de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1958, waar hij niet de vlakteconstructie 
maar een architectuur van de volumina inzet. Uit stochastische fenomenen zoals regenval, een 
mensenmassa of een bijenzwerm leidde hij vanaf 1954 een eigen muziekstijl af, de stochastische 
muziek. Verder trachtte hij praktijk en kennis van de speltheorie, verzamelingenleer en de 
maattheorie in zijn composities om te zetten. Het gaat hem daarbij steeds om het creëren van een 
globale vorm, die vaak op een zeer gedetailleerde, door toevalsprocessen bepaalde manier wordt 
ingevuld. 

1989 Okho, voor 3 djembés / Yannis Xenakis 
Op de cd Okho pour trois djembés Hed Comp XENAKIS 7.7 CD / magazijn 
Muziek & Film  cd 5566 
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1990 

Einojuhani Rautavaara (Helsinki, 9 
oktober 1928 – aldaar, 27 juli 2016) was 
een Finse componist en 
muziekpedagoog. Rautavaara 
componeerde veel muziek voor 
symfonieorkest waaronder acht 
symfonieën, veel geestelijke vocale 
muziek en negen opera's. Hij werd 
gerekend tot de belangrijkste en in het 
buitenland bekendste Finse 
componisten. Hij heeft een groot aantal 

prijzen en onderscheidingen ontvangen. Hij was constructivist en aan de andere kant een 
mysticus. Zijn mysticisme betuigde hij allereerst in zijn interesse voor het religieus-metafysische 
materiaal en het gebruik van teksten uit het sjamanisme tot de Oosterse Orthodoxie, en verder 
door in zijn stijl het componeren te mystificeren. Het gaat om scheppingsprocessen die het 
construerende intellect van de componist niet beheerst. Hij bond zich niet aan bepaalde 
compositietechnieken die de liefhebbers van de hedendaagse muziek houvast kunnen geven. De 
in heel zijn oeuvre herkenbare pluraliteit van de stijl en de technische middelen groeiden sinds de 
jaren 70 uit tot een synthese van modernisme en traditie - een muziek waarin soms een 
postmoderne esthetica te herkennen is. 

 
1990 Vincent, opera / Einojohani Rautavaara 
Op de cd Vincent, opera (1990)  Magazijn Muziek & Film hede cd 9158 
 
 

 
1991 

David Arzouman (Verenigde Staten 1955) is een componist van elektronische Muziek die van New 
York naar Tokio verhuisde. In 1991 won zijn Precipation het 19de International Festival of 
Electroacoustic Music and Sonic Art in Bourges. In dat stuk veranderde zware neerslag beetje bij 
beetje in gewone natuurlijke regen. 

 
1991 Precipitation, voor computers / David Arzouman 
Op de cd Cultures Electroniques Vol. 6  Magazijn Muziek & Film hede cd 
8142 
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1992 

Witold Lutosławski (Drozdowo, 25 januari 1913 – Warschau, 
7 februari 1994) was een Pools componist. Tijdens de overval 
van Hitler op Polen was Lutosławski leider van de militaire 
omroep. Hij werd door de Duitsers opgepakt, maar kon na 
acht dagen vluchten. De ondergedoken componist hield zich 
in leven door te werken als barpianist en muziekleraar. In 
1941 schreef hij zijn Paganini-Variaties voor twee piano's, een 
tot nu toe veel gespeeld paradestukje. Tegelijkertijd begon hij 
met zijn eerste symfonie, maar die werd na de première in 
1948 door het communistische regime als formalistisch 
aangezien. 

Lutosławski ontwikkelde zijn techniek onder nazi- en stalinistische censuur en repressie. Hij 
weigerde een compositieopdracht van het communistische regime en werd voortaan genegeerd. 
Hij verdiende zijn brood met lichte muziek, werken voor hoorspel en toneel, kinderliederen 
enzovoort. In deze periode valt het ontstaan van zijn Concert voor orkest. 

Na de dood van Stalin verbeterde de culturele situatie in Polen en Lutosławski werd 
medeoprichter van het festival Herfst van Warschau. Nadat hij een gedeelte uit John Cage's 
Pianoconcert (1958) op de radio had gehoord veranderde hij zijn voorheen op Béla Bartók en Igor 
Stravinsky georiënteerde compositiestijl. Hij integreerde in de stukken vanaf Jeux Vénitiens 
passages die hij "aleatorisch contrapunt" noemde, waarin naar zeer strenge aanwijzingen 
geïmproviseerd moest worden. De belangrijkste van deze nieuwe, strenge stijl zijn Trois poèmes 
d'Henri Michaux, het Strijkkwartet, de Symfonie Nr. 2, Livre pour orchestre, het Celloconcert, Mi-
Parti, Novelette en de Symfonie Nr. 3. 

Vanaf het midden van de jaren 1980 veranderde hij nog eens zijn compositiestijl, nu in de richting 
van het Franse impressionisme. Het Pianoconcert is daarvan een goed voorbeeld. Hij droeg dit 
concert op aan Krystian Zimerman, die de première-uitvoering voor zijn rekening nam. 

Witold Lutosławski wordt met Frederik Chopin als de bekendste componist van Polen gezien. 
Lutosławski maakte gebruik van twaalftoonstechniek en aleatorische technieken. In tegenstelling 
tot de meeste andere moderne componisten is Lutosławski goed vertegenwoordigd bij recente 
opnamen. 

1992 Symfonie nr. 4 / Witold Lutoslawski 
Op de cd  Symphony n° 4 (1992)  Magazijn Muziek& Film Klas cd 
45385 
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1993 

Meredith Jane Monk (New York City, 20 
november 1942) is een Amerikaanse 
componiste, pianiste en zangeres. Daarnaast 
is ze ook regisseur en choreograaf. Ze 
componeert vooral voor haar eigen stem en 
ensemble waarmee ze sinds de jaren zestig 
de wereld rondtrekt. Haar muziek was 
aanvankelijk vooral vocaal, maar rond 2000 
begon ze meer instrumentale werken te 
schrijven, onder andere voor strijkkwartet. In 
haar oeuvre voeren liederen en 

theatermuziek echter de hoofdrol. Inmiddels wordt haar muziek ook door derden gebruikt. Eerder 
genoemde DJ Spooky samplede een nummer voor zijn muziekalbum Dream of Death; DJ Shadow 
samplede de strijkers uit de song Dolmen Music voor het nummer Midnight In A Perfect World van 
zijn album Endtroducing (1996), de Coen Brothers gebruikte muziek van haar in The Big Lebowski 
(1998) en Jean-Luc Godard gebruikte haar muziek in Nouvelle Vague (1990) en Notre musique 
(2004). 

St. Petersburg waltz /1993-Meredith Monk 
Op de cd Volcano Songs (duetten) (1993)  Muziek& Film Hed Comp 
MONK 8 CD / ook MONK 13 CD 
 

 
1994 

Piet Swerts (Tongeren, 14 november 1960) is een Vlaams 
componist. Piet Swerts kreeg bekendheid als componist, 
sinds hij in 1987 het verplichte werk mocht schrijven voor 
de Koningin Elisabethwedstrijd, met name "Rotations" 
voor piano en orkest. 

In 1993 componeerde hij opnieuw het verplichte werk 
voor deze wedstrijd, ditmaal een vioolconcert. Voor dit 
stuk, Zodiac, kreeg hij in het kader van de Internationale 
Koningin Elisabethwedstrijd voor compositie de Grote 

Prijs in de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd voor compositie (met onder meer Henryk 
Górecki en Franco Donatoni als juryleden). Een belangrijk moment in zijn carrière was de creatie 
van zijn grootschalige opera "Les liaisons dangereuses" in 1996 in de Vlaamse Opera. Zijn werken 
worden wereldwijd gespeeld, en hij wordt zowel als gastdirigent en/of als pianist uitgenodigd in 
vele landen, zoals Venezuela, Ethiopië, Frankrijk, Texas, Oregon, Canada, China, Duitsland, Finland, 
enz. 

1994 Centennial, voor blaasorkest / Piet Swerts 
Op de cd Centennial (1994)  Magazijn Muziek& Film hede cd 9024 
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1995 

Anthony Braxton (Chicago, 4 juni 1945) is een 
Amerikaans componist, multi-rietblazer en 
pianist. Zijn oeuvre omvat een grote hoeveelheid 
complex werk. Hij componeerde honderden 
stukken, maar schreef ook duizenden bladzijden 
over muziektheorie en -filosofie. Veel van 
Braxtons muziek is jazz-georiënteerd, maar hij is 
ook actief in vrije improvisatie, orkestmuziek en 
opera. Zijn invloeden zijn naast jazz (en dan 
specifiek saxofonisten als Warne Marsh, John 
Coltrane, Paul Desmond, en Eric Dolphy) ook 

avant-gardisten als Karlheinz Stockhausen en John Cage. In het begin van zijn carrière was Braxton 
ook betrokken bij het AACM, 'The Association for the Advancement of Creative Musicians', een 
muzikantenorganisatie gesticht in Chicago. 

 
1995 11 Composities en duo’s voor houtblazers en koto / Anthony Braxton 
Op de cd 11 Composities en duo’s voor houtblazers en koto, 1995 Magazijn 
Muziek& Film hede cd 8971 
 

 
1996 

Johan Van Weerst werd in Gent geboren op 4 juli 1951 en studeerde eerst 
aan het conservatorium van Gent (notenleer) en daarna aan het 
conservatorium van Antwerpen (cello en kamermuziek). In 1977 startte hij 
zijn loopbaan als cellist in het orkest van de Opera van Gent, in 1979 werd 
hij daar solist. Toen in 1987 de Opera werd opgedoekt stapte hij niet mee 
in de nieuwe structuur en werd hij freelance musicus. Op 30 augustus 1997 
ging de Nederlandse versie in première in Limelight-Kortrijk (coproducent), 
gebracht door Viviane De Muynck met twee dansers en de componist zelf 
op cello. Limelight was ook de opdrachtgever voor de CD, maar zonder de 
tekst (waarvoor geen toestemming bestond) en – uiteraard – zonder het 
ballet, vond Van Weerst dat de muziek (voor één cello) een beetje mager 

was. Daarom heeft hij ze voor de CD bewerkt voor twee celli en zich ook nog wat andere vrijheden 
veroorloofd. Dat werd dan de CD Dix poèmes pour deux violoncelles opgenomen door hemzelf en 
Mark Lambrecht 
 

1996 10 poèmes, voor 2 cello’s / Johan Van Weerst 
 Magazijn Muziek & Film hede cd 9043 
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1997 

Hedendaagse componist Walter Hus was in de jaren 80 
medeoprichter (en pianist) van de avant-garde groep Maximalist, 
daarna richt hij zich meer op de creatie van klassiekere werken 
voor opera, dans, theater en film. Vanaf 2000 ontwerpt Walter Hus, 
parallel aan zijn de projecten, zijn eigen "DECAP orgel" een soort 
Limonaire 2.0 gemanipuleerd door een computer, ontwikkeld door 
de firma die dezelfde naam draagt. Dit uniek instrument laat toe 
om erg gevarieerde muziek te begrijpen, maar kan zich net zo goed 
richten naar psychische geluidslandschappen met pure electro / 
techno composities.  

 
1997 Francesco’s paradox, liedcyclus op tekst van Stefan Hertmans / Walter Hus 
Op de cd Francesco’s paradox, liederencyclus 1997 Magazijn Muziek& Film cd 
33820 
 

 
1998 

Peter Vermeersch' (°Waregem 1959) Zijn loopbaan loopt 
niet meteen over de paden van de klassieke muziek. Hij 
genoot een opleiding als architect maar koos tenslotte 
voor een carrière als muzikant-componist. Als componist 
voelt Vermeersch zich zowel op klassieke, avant-garde en 
jazz podia thuis. Hij schreef muziek voor het Arditti 
Quartet, Spectra Ensemble, Spiegel Quartet en Smith 
Quartet, maar deelde ook het podium met avant-garde 
gitarist Fred Frith, punkgroep The Simpletones en 
Jazzwork from Berlin. In 2003 werd hij door Gerard 

Mortier gevraagd om een werk te schrijven in het kader van de Ruhr Triënnale. Deze opera, 
Heliogabal, werd uitgevoerd door Flat Earth Society en wordt sindsdien regelmatig gespeeld. 
 

1998 Charms, theatermuziek / Peter Vermeersch 
Op de cd Charms, theatermuziek, 1998  Magazijn Muziek & Film 
hede cd 9019 
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1999 

Frederic Rzewski (Westfield (Massachusetts), 13 april 1938) is een 
Amerikaans componist, muziekpedagoog en pianist. 

Rzewski studeerde aan Harvard en Princeton University, waar hij onder 
meer les kreeg van Walter Piston, Roger Sessions, Milton Babbit en Virgil 
Thompson. In 1960 ging hij in Italië bij Luigi Dallapiccola studeren; daar 
besloot hij uitvoerende van moderne pianomuziek te worden. Zodoende 
raakte hij grondig vertrouwd met onder meer de muziek van Pierre 
Boulez, Karlheinz Stockhausen, John Cage en anderen. Ook stichtte hij 
het ensemble Musica Elettronica Viva, een ensemble dat improviseerde 

met elektronische en elektronisch bewerkte instrumenten. In 1971 keerde hij terug naar New 
York. In 1977 werd hij docent aan het Koninklijk Conservatorium te Luik. 

Rzewski's muziek draagt onmiskenbaar stijlkenmerken die aan de avant-gardecomponisten 
ontleend zijn. Een van zijn bekendste werken is The People United Will Never Be Defeated!, een 
reeks van 36 variaties over het socialistische lied ¡El pueblo unido jamás será vencido!, waar hij 
een tonaal thema bewerkt met technieken als serialisme en minimalisme. 

In 2013 componeerde hij het verplichte werk Dream voor de Koningin Elisabethwedstrijd 2013 
(voor piano) dat door alle halvefinalisten gespeeld werd. 

1999 Fantasia voor piano / Frederic Rzewski 
Op cd  Rzewski plays Rzewski : piano works, 1975-1999 (Muzeik Hedendaagse 
Componisten RZEWSKI 7.5 CD 
 

 
2000 

Jeroen D'hoe is een veelzijdig componist die vanuit de hedendaags-
klassieke muziek zeer uiteenlopende dialogen aangaat met andere 
muzikale stijlen en andere kunstvormen. Zo componeerde hij de 
songcyclus “Shadows” voor het oude muziek-ensemble Zefiro Torna 
en de “Mis voor Ongelovigen” waarin muziektheater en 
volksinstrumenten geïntegreerd worden (Festival Musica Sacra, 
Maastricht). Daarnaast schreef hij samen met Paul Michiels, 
geïnspireerd door de Great American Songbook-traditie, nieuwe 
eigentijdse songs op het kruispunt tussen musical, jazz en klassieke 
muziek. In samenwerking met de Amerikaanse text artist en kalligraaf 

Brody Neuenschwander maakte hij de audiovisuele installaties “Skin” en “Change Ringing” en 
“Shadows” (een concertproductie met live-kalligrafie) en samen met architect Jo Van Den Berghe 
creëerde hij een architecturaal-muzikaal concert-event “New Feet for 5 Years a Minute” i.s.m. 
Concertgebouw Brugge. 
 

2000 Concerto voor viool en orkest / Jeroen d’Hoe 
Op de cd Live: excepts from live performances 1999 -2000 - Vlaams Radio 
Orkest (Klassiek Onderwerp VRT 1 CD 
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2001 

Luc Ferrari (Parijs, 5 februari 1929 – Arezzo, 22 
augustus 2005) was een Frans componist die vooral 
bekendheid geniet door zijn tapecomposities. Na een 
ontmoeting met Edgard Varèse in 1954 raakte hij in 
de ban van de mogelijkheden van de tape-recorder en 
enkele jaren later maakte hij deel uit van de Groupe 
des Recherches Musicales (GRM) rond Pierre 
Schaeffer. In de jaren 1960 begon hij vaak omgevings- 
en natuurgeluiden te gebruiken in zijn werken 
(bijvoorbeeld "Hétérozygote", "Le Lever du jour au 

bord de la mer"). Hij bleef ook stukken voor traditionele akoestische instrumenten componeren en 
maakte een aantal documentaires over hedendaagse componisten (zoals Karlheinz Stockhausen 
en Olivier Messiaen). 

 
2001 Mer d'Eze, France, voor tape / Luc Ferrari 
Op de cd  Les anecdotiques, voor tape, 2001-2002  Klassiek FERRARI 1 CD 
 
 

 
2002 

James Dillon (Oktober 29, 1950)  is 
een Schotse componist die dikwijls bij 
de New Complexity school gerekend 
wordt. Hij studeerde kunst en design, 
linguïstiek, piano en akoestiek, 
wiskunde ne computer muziek maar 
componist werd hij door zelfstudie. 
Zijn kamermuziek kenmerkte zich 
doordat het dikwijls geschreven was 
voor solo-instrumenten. 

 
2002 The book of elements IV, voor piano  / James Dillon 
Op de cd  The book of elements, cyclus voor piano, 1997-2002  
Hedendaagse Componisten DILLON 7.1 CD 
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2003 

Dick van der Harst is muzikant, arrangeur en componist. Hij was componist 
in residentie bij LOD van 1989 tot 2013. In zijn composities ontleent hij 
elementen uit zowel jazz, klassiek als volksmuziek uit alle hoeken van de 
wereld. Hij vermengt muzikale stijlen die hem aanspreken en creëert er iets 
nieuws mee, muziek die zijn onmiskenbare stempel draagt. Zijn muziek is ook 
uiterst 'menselijk', en laat een grote vrijheid aan de muzikanten die ze 
uitvoeren. Met muziektheaterproducties als Diep in het bos en Achter ‘t 
eten (samen met Eric De Volder), Stories of Europe – The Attendants’ Gallery 
(samen met acteur/ regisseur Koen De Sutter) en La Tristeza 
Complice (samen met Alain Platel van Les Ballets C de la B) heeft van der 

Harst een uitgebreid repertoire opgebouwd. Kenmerkend voor zijn projecten is dat ze een breed 
publiek aanspreken. Zijn volkse fanfare Banda Azufaifo en het hartverwarmende Huis der 
verborgen muziekjes I & II, zijn daarvan de bekendste getuigen. 

In 2001 kreeg van der Harst de Louis Paul Boonprijs “voor zijn maatschappelijk engagement en de 

binding met de mens die in zijn hele oeuvre terug te vinden is”. Voor zijn 

samenwerkingsproject Achter ‘t eten met Eric De Volder werd hij in 2004 bekroond met de Grote 

Theaterfestival Prijs. In 2007 & 2008 was Dick van der Harst stadscomponist van Gent. 

2003 Cara mia cara / Dick Van der Harst 
Op de cd  Cara mia, liederencyclus  Hedendaagse Componisten van der 
harst 8.1 CD 
 

 
2004 

Jacques Coursil (Parijs, 1938) is Professor Linguïstiek, Smeioticus, 
filosoof, componist en jazz-muzikant. Zijn voorkeursinstrument is de 
trompet. In 2005 stelde een van zijn voormalige studenten, op dat 
moment producer van John Zorn, hem voor een cd op te nemen. In 
één nacht was de klus geklaard. Over deze cd vertelde hij:  
« La musique peut aussi être une rivière souterraine qu’on travaille 
sans relâche. Je ne suis pas revenu, elle était toujours là; elle a jailli, 
c’est tout.» 
 
 

 
 

2004 Fanfare voor trompet nr. 1 & 2 / Jacques Coursil 
Op de cd  Minimal Brass, voor trompet, 2004 : fanfares for a poet 
Hedendaagse Componisten COURSIL 1 CD) 
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2005 

Javier Torres Maldonado (Chetumal Mexico, 1968) is 
zowel leraar als componist en verenigt beide taken. Hij is 
Professor of electroacoustic composition aan het 
Conservatorium van Parma, Italy. Hij doceerde hetzelfde 
vak ook al in Milaan (2007-2011) en Alessandria (2003-
2007) en geeft masterclasses over dat onderwerp overall 
te wereld. 
 
  
 
 

 
2005 Obscuro etiamtum lumine, 4 stukken voor viool en orkest / Javier Torres 
Maldonado 
Op de cd  Internationale muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België 2005 
viool Recital Vocaal Koningin Elizabethwedstrijd 3 CD 
 

2006 

Gerd Kühr, (28 December 1952 in Maria Luggau), is een Oostenrijkse 
componist van klassieke muziek en een academisch leraar. Hij is bekend 
door zijn opera’s Stallerhof en zijn filmmuziek voor o.a.  
Schlöndorff's Eine Liebe von Swann. 
 
 
 
 
 
 

 
2006 Movimento, voor viool en orkest / Gerd Kühr 
Op de cd  Violin concertos / Patricia Kopatchinskaja Radio Symphonie Orchester 
Wien - Hedendaagse Componisten KUHR 5.1 CD 
 

 
2007 

Karlheinz Stockhausen (Mödrath, 22 augustus 1928 - Kürten-
Kettenberg, 5 december 2007) was een Duitse componist. Hij 
wordt beschouwd als een van de invloedrijkste componisten uit de 
tweede helft van de 20e eeuw. 
Hij ontdekte in de bibliotheek Herbert Eimerts boek "Atonale 
Musiklehre" uit 1924 en bestudeerde het gretig. In hetzelfde jaar 
(1949) verscheen het later zo bekritiseerde boek Filosofie van de 
nieuwe muziek van Theodor W. Adorno, waarin de muziek van 
Stravinsky met die van Schoenberg werd vergeleken, én 
eerstgenoemde het moest ontgelden. Stockhausen distantieerde 
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zich vanaf het begin enigszins van deze discussie. Het waren uiteindelijk met name de partituren 
van Webern die hem fascineerden. Het toenmalige begrip van deze muziek leidde in de vijftiger 
jaren in Europa uiteindelijk tot het Avant-Gardisme, met Stockhausen, Boulez en de Belgische 
componist Karel Goeyvaerts in de voorste gelederen. 

 
2007 Klang, die 24 Stunden des Tages : dreizehnte Stunde : cosmic pulses, voor 
elektronica  
Op de cd  Cosmic pulses : elektronische Musik / Karlheinz Stockhausen 
Hedendaagse Componisten STOCKHAUSEN 91 CD 

 
2008 

Otto Ketting (Amsterdam, 3 september 1935 
– Den Haag, 13 december 2012) was een 
Nederlands componist, muziekpedagoog en 
dirigent. Hij schreef onder andere opera-, 
kamer-, ballet- en filmmuziek. Ketting werd 
geboren als zoon van de componist Piet 
Ketting. Hij studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag bij onder 
anderen Hendrik Andriessen en later bij Karl 
Amadeus Hartmann in München (1960-

1961). Van 1967 tot 1971 gaf hij les als hoofdleraar instrumentatie en compositie aan het 
Rotterdams Conservatorium, daarna stapte hij over naar het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag, waar hij tot 1974 bleef en dezelfde functie vervulde als in Rotterdam. In de jaren daarna 
legde hij zich meer toe op dirigeren en publiceren. Hij schreef onder andere muziek bij enkele 
films van Bert Haanstra (onder meer Alleman en Dokter Pulder zaait papavers) en voor de film De 
Anna van Erik van Zuylen. 

2008 Trajecten, voor orkest / Otto Ketting 
Op de cd  Recordings from the 2008-2009 season – Concertgebouworkest 
Hedendaagse Componisten RECITAL ORKEST Concertgebouworkest 3 CD 
 

 
2009 

 Pēteris Vasks (Aizpute (Letland), 16 april 1946) is 
een Lets componist. Zijn eerste compositie schreef 
hij toen hij 8 jaar oud was. Zijn muzikale opleiding 
begon aan de Riga Muziek school en de Litouwse 
Muziek Academie (Vilnius), waar hij voornamelijk 
contrabas studeerde bij Vitautas Sereika. Van 
1963 tot 1978 was hij dan ook contrabassist bij het 
Litouwen Philharmonisch Orkest, het Lets 
Philharmonisch Orkest en het Orkest van de Letse 
Omroep. 
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Daarnaast studeerde hij van 1973 tot 1978 ook compositie aan de Letse Muziek Academie (Riga) 
bij Valentin Utkin. Hij verwerkt oude Letse muziek in zijn composities en zijn muziek gaat meestal 
over de strijd van mens en natuur; de schoonheid, maar tegelijk ook de dreiging van de natuur. 
Zoals wel vaker componisten uit de wat noordelijker gelegen gebieden, wijst hij met zijn muziek 
ook bij de bedreigingen naar de natuur toe, zoals toenemende ontbossing etc. Sinds 1994 is Vasks 
erelid van de Letse Academie voor Wetenschap en sinds 2001 is hij lid van de Zweedse koninklijke 
muziekacademie. 

2009 Muziek voor een zomeravond / Petris Vasks 
Op de cd  The seasons   Hedendaagse Componsiten VASKS 7.2 cd 
 
 

 
2010 

Jean-Luc Fafchamps studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium (Bergen) en aan de Université catholique 
de Louvain in Louvain-la-Neuve. Hij is lid van het 
Ictusensemble en eveneens docent muzikale analyse en 
compositie aan het Bergens conservatorium. Daarnaast 
schreef hij verschillende composities waaronder verplicht 
werk Back to the Sound voor de Koningin 
Elisabethwedstrijd 2010 (voor piano). 
 

 
 
2010 Back to the sound / Jean-Luc Fafchamps 
Op de cd  Koningin Elisabethwedstrijd: piano 2010 
Recital PIANO Koningin Elisabethwedstrijd 2 CD 
 

 
2011 

Henri Pousseur (Malmedy, 23 juni 1929 - Brussel, 6 
maart 2009) was een Belgische componist van 'nieuwe 
muziek. Tijdens zijn muziekstudies aan het 
conservatorium van Luik en Brussel ontdekt Pousseur 
het serialisme en de dodecafonische muziek, het 
twaalftonenstelsel dat toen verspreid raakte. Hij ging 
vervolgens aan de slag bij de studio voor elektronische 
muziek van Keulen (1954) en Milaan (1957) en richtte 
in 1958 de studio van Brussel op. Hij werkte sindsdien 
samen met de Franse schrijver Michel 
Butor als librettist. In 1957 gaf hij les in Darmstadt en 
vervolgens in Keulen, Bazel en Buffalo (New York). 

In 1970 keerde hij terug naar België en werd docent compositie en directeur van het Koninklijk 
Conservatorium Luik. Samen met Pierre Bartholomée stichtte hij het Centre de recherches et de 
formation musicales de Wallonie. In de jaren 80 vroeg Maurice Fleuret hem om de leiding te 
nemen van het Institut de pédagogie musicale van Parijs, onderdeel van het IRCAM.[2] 
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2011 Parabolique d’enfer / Henri Pousseur 
op de cd Parabolique d’enfer (2011)  Hedendaagse Componisten 
POUSSEUR 2 CD 
 

 
2012 

Gerhard Schedl (5 August 1957 – 30 November 2000) was een 
Oostenrijkse componist, geboren in Wenen. Hij studeerde samen 
met Erich Urbanner aan de University of Music and Performing Arts, 
Vienna. Hij studeerde af met onderscheiding en doceerde aan Dr. 
Hoch's Konservatorium van 1981 tot 2000. Schedl kende al vroeg 
succes met zijn dramatische werken, o.a. his oratorium Der 
Großinquisitor (The Grand Inquisitor) en zijn opera voor kinderen 
Der Schweinehirt (The Swineherd). 

Schedl componeerde ook kamermuziek en zijn werken werden 
gespeeld door onder andere David Geringas, Dennis Russell Davies, 
het ORF Symphony Orchestra en het Ensemble Modern. 

Na een lange periode van depressiviteit schiet Schedl zichzelf dood 
in de nabijheid van zijn huis. Hij ligt begraven op het centraal 

kerkhof van Wenen. 

2012 Selbsthenker II : durch die Wand ins Gehirn, voor ensemble 
op de cd Donaueschinger Musiktage 2012 
Hedendaagse Componisten ONDERWERP Avantgarde 20 CD 
 

2013 

Karol Beffa, (Parijs, 1973) is een Frans componist en pianist van Poolse 
afkomst. Zijn muzikale voorkeuern gaan twee kanten uit :  « un pôle 
contemplatif, extatique, au rythme harmonique souvent très lent 
(musique de couleurs et de textures), et un pôle dynamique, d’une 
extrême nervosité, où la musique prend souvent la forme d’un 
mouvement perpétuel (musique du rythme et de l’énergie » Hij gebruikt 
in zijn muziek veel teksten van poëzie-improvisaties en hij begeleidt als 
pianist lezingen en stomme films. 

 
2013 Concert voor harp en strijkorkest / Karol Beffa 
op de cd Into the dark    Hedendaagse Componisten BEFFA 1 CD 
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2014 

Nico Muhly (August 26, 1981) is een hedendaagse 
Amerikaanse componist. Hij werkte zowel samen met 
Björk (de single Oceania) als met Philip Glass als dirigent 
of keyboardspeler. Na twee solocd’s in 2006 en 2008 
werkte hij samen met de rockgroep Grizzly Bear en met 
Antony and the Johnsons. Hij verklaart zichzelf een 
klassiek componist maar dat sluit geen andere muzikale 
genres uit.  "It's essentially like being from somewhere. I 
feel like I'm very proudly from the classical tradition. It's 
like being from Nebraska. Like you are from there if 

you're from there. It doesn't mean that you can't have a productive life somewhere else. The notion 
of your genre being something that you have to actively perform, I think is pretty vile."  

2014 Four studies / Nico Muhly 
Op de cd Four studies (2014) Hedendaagse Componisten MUHLY 7.3 CD 
 
 

 
2015 

Michael Jarrell (8 October 1958) is a Zwitserse componist. Zijn werk 
was zeer divers en hij werd bekroond met veel prijzen. Van 1986 tot 
1986 was hij resident in de Cité des Arts in Paris waar hij lessen 
volgde in de Electronische Muziek aan het IRCAM. Daarna reisde hij 
heel Europa rond om les te geven of the musiceren. Zijn eerste 
opera werd in de Verenigde Staten opgevoerd in de carnegie Hall 
(2006) 

 

 

 

 
 
2015 Aussi peu que les nuages / Michael Jarrell 
Op de cd  Koningin Elisabethwedstrijd : violin 2015 
Recital VIOOL Koningin Elisabethwedstrijd 6 CD 
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2016 

Bryce David Dessner, werkte al samen met 
popmuzikanten als Bon Iver, Sufjan Stevens, 
Antony Hegarty maar ook met Philip Glass. 
Hij is vooral bekend als gitarist van The 
National. Daarnaast werkt hij ook met 
hedendaagse klassieke ensembles als 
Amsterdam Sinfonietta, Kronos Quartet en 
Bang On A Can All Stars. 

Bryce Dessner is ook artistiek directeur van 
het MusicNOW Festival in Cincinatti en hij is medestichter van het Brassland-label waarop 
muzikanten als pianist Nico Muhly en cellist Erik Friedlander werk hebben uitgeven. Samen met de 
Australische muzikante Padma Newsome speelt Bryce Dessner al jaren in de experimentele en 
instrumentale rockband Clogs.  

2016 Suite voor harp / Bryce Dessner 
Op de cd  The Glass Effect: the music of Philip Glass 
Hedendaagse Componisten RECITAL HARP Meijer 1 CD 
 

 
2017 

Max Richter (22 March 1966) Richter werd geboren in 
Duitsland, maar zijn ouders verhuisden al vroeg met hem 
naar Engeland, waar hij opgroeide Als klein kind was 
Richter al aan het componeren in zijn hoofd. ‘Dan viel me 
een melodie in, die in mijn hoofd verder groeide. Niet dat 
ik wat opschreef, ik borduurde er de volgende dag 
gewoon op voort. Ik wist niet dat zoiets componeren 
heette. Pas later ontdekte ik tot mijn verbazing dat niet 
iedereen zulke muzikale gedachten bezat.’ 
Al snel was Richter een muzikale veelvraat. ‘Rond mijn 

tiende leerde ik The Beatles kennen. Zij zijn in zekere zin de Bach van de popmuziek zijn, pioniers 
die richting gaven. En daarna dijde mijn smaak uit. Ik werd me bewust van eigentijdse klassieken. 
Stravinsky betoverde me. Zijn muziek is een mengsel van ongelooflijke vindingrijkheid, briljante 
techniek en roekeloosheid. 
Richter is klassiek getraind maar evolueerde ook naar hedendaags post-minimalism en 
alternatieve populaire genres.  De cd Three Worlds is gecomponeerd voor een ballet in Londen, 
gebaseerd op drie boeken van Virginia Woolf. 

 
2017 Three Worlds: music from Woolf works / Max Richter 
Op de cd Three Worlds: music from Woolf works  
Hedendaagse Componisten RICHTER M. 3 CD 
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