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IVC LiedDuo: 5 Dagen Lied, theater en literatuur
Sinds enkele jaren organiseert het IVC – afwisselend met het Opera|Oratorium Concours – het LiedDuo
Concours. Het LiedDuo Concours is dit jaar uitgegroeid tot een 5-daags FesAval rondom het Lied, met
masterclasses, een recital, workshop, theater en literatuur.
Lied is voor het IVC een wezenlijk onderdeel van de zangkunst, een genre dat een apart podium verdient.
Tekst en muziek zijn één. Bij een Lied wordt de toehoorder zonder omwegen meegenomen in een nieuwe
wereld. Daarbij is de pianist niet slechts begeleider, maar even belangrijk als de zanger. Een duo dat zich
aanmeldt voor het concours werkt doorgaans al geruime Ajd samen. Het spannende is om te zien waar een
dergelijke verbintenis toe leidt. Hoe kunnen ze elkaar in posiAeve zin beïnvloeden?

Jury LiedDuo Concours 2019
De jury van het LiedDuo Concours 2019 bestaat onder andere uit beroemde Lied-vertolkers als Dame
Felicity Lo\, sopraan (voorzi\er), Jard van Nes, mezzosopraan, Thomas Oliemans, bariton en Graham
Johnson, pianist, en verder uit David Selig, pianist (regelmaAg concoursbegeleider) en Mirjam Wijzenbeek,
programmeur Het Concertgebouw. Naast de hoofdjury is er een Juniorjury en een Persjury.

Grenze(n)loos
Dat Lied ook in andere vormen dan het klassieke podium, pianist en zanger genoten kan worden, laten we
zien in de door het IVC geïniAeerde voorstelling Grenze(n)loos. Een van oorsprong Colombiaanse zanger
(Michael Wilmering) en een Syrische danser (Ahmad Youdeh) combineren Schubert en Ravel met Vaughan
Williams, Annie M.G. Schmidt en Monique Krüs om het Ajdloze verhaal van de vreemdeling in een nieuwe
samenleving te vertolken.

Die schöne Müllerin
Verder belooi Schuberts Die schöne Müllerin, het recital van bariton Thomas Oliemans begeleid door
Graham Johnson, een hoogtepunt van het concours te worden.

Programma IVC LiedDuo Concours 2019
Voor meer informaAe over programma en kaartverkoop: www.ivc.nu.
Workshop Sylvia Maessen
Componist van het verplichte lied Oh, che tranquillo mar
m.m.v. Helena Koonings sopraan en Heleen Vegter piano
wo 20 november 13.00 uur
Willem Twee Toonzaal, ‘s-Hertogenbosch
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Grenze(n)loos
Monique Wagemakers regie * Peter Leung choreograﬁe * Michael Wilmering bariton * Ahmad Joudeh dans
* Kanako Inoue piano
wo 20 november 20.15 uur
_______________________________________

Halve Finales I & II
do 21 november 19.00 uur en vr 22 november 19.00 uur
_______________________________________
Masterclasses
Felicity Lo\ & Graham Johnson
Jard van Nes & David Selig
za 23 november 14.00 uur / 16.30 uur
_______________________________________
Recital Thomas Oliemans & Graham Johnson
Die schöne Müllerin – Franz Schubert
za 23 november 20.15 uur
_______________________________________
‘Literatuur & Lied’ met Bas Heijne
zo 24 november 11.30 uur
_______________________________________
Finale LiedDuo Concours 2019
zo 24 november 15.00 uur
Theater a/d Parade, ‘s-Hertogenbosch

----------------------------InformaAe en contact:
Tia Schutrups, InternaAonaal Vocalisten Concours, T +31 6 250 95 705, press@ivc.nu, www.ivc.nu

