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“As fo r  the story itself, it was entitled "The Dancing Fool". 

Like so many stories it was about a tragic failure to commu

nicate. Here was the plot: A fly in g  saucer creature named 

Zog arrived on earth to explain how worse could be prevented 

and cancer could be cured. He brought the information from  

Margo, a planet where the natives conversed by means o f  

farts and tapdancing. Zog landed at night in Connecticut. 

He had no sooner touched down than he saw a house on fire. 

He rushed into the house farting and tapdancing, warning 

the people about the terrible danger they were in. The head o f  

the house brained Zog with a golfclub. "

in: "B reak fast of C h am p ions", Kurt V onnegut jr .

W a l p u r g i s

Walpurgis concentreert zich op kleinschalige opera- en 
muziektheaterprodukties die zich situeren op de grens 
van de hedendaagse muzikale en theatrale expressie
vormen. Als werkwijze kiest Walpurgis voor lange 
voorbereidings- en repetitieperiodes waarbij makers 
(componist, librettist, regisseur) en uitvoerders (zan
gers, acteurs, muzikanten) een intensieve samenwer
king bereiken via de onderlinge confrontatie van hun 
uiteenlopende artistieke werelden.

Walpurgis kiest ervoor te werken met artiesten die 
bereid zijn een stap te zetten uit de traditionele opera- 
wereld en op een zeer eigen wijze met de ontwikkeling 
van het hedendaagse theater en de hedendaagse mu
ziek verbonden zijn.

Naast het ensemblewerk worden CD's uitgebracht van 
de muziektheaterstukken en met bepaalde uitvoerders 
uit de Walpurgis-’pool’. Momenteel werkt Walpurgis 
ook aan een radioprogramma dat binnenkort, in samen
werking met o.a. BRTN-Radio 3, wordt uitgezonden.

Na 'De Oplosbare Vis' volgt in 1995 de creatie van 
'Robinson - I Wish' (werktitel) van componist Harry De 
Wit en schrijfster Marie-Noël Rio.



L i e d t e k s t e n  v a n  J o s s e  D e  P a u w

H et e ie r t
lang ... diep ... het eiert

lang - lang 
langer nog dan tijd 
langer nog dan tijd gewacht 
mij weggewacht

alles smal en langzaam  
en dom lachend 
tam en zonder eisen 
eieren en eieren 
het eiert

diep - diep
dieper nog dan water
dieper nog dan water nagedacht
mij weggedacht

alles smal en langzaam  
en dom lachend 
tam en zonder eisen 
het eiert

Z alm  z w a a r w a ter
zalm ...

het water door snakte
naar lucht
met wijdopen lijf

van zilt door brak naar zoet 
de brok in de keel 
van laag door steeg 
naar hoog
de vleugels gespreid

de paairijpe hengsten - schiet kuit

zwaar water en scherp zand 
het wier waait de wind na 
zwaar water en scherp zand 
alles hapt naar lucht in 
zwaar water en scherp zand 
paaien - gepaard met bloed 
dood op de kiezelwei 
hom - kuit 
uit

A al
zucht in het zeegras 
terug naar Sargasso 
de lange weg

traag komt het zilver 
terug naar Sargasso 
in water vermomd

nooit meer naar zoet 
terug naar Sargasso 
meer vis dan ooit



A lb a c o re
albacore bloedworm bot schol horsmakreel koemestmade 
dood aas gladde rog
tuimelziekte bijtlust paling peuren grassnoek doornrog 
draadworm scharlaak katadrome karperluis gespleten hagel 
kokerjuffer
drillen dors barbeel scharlaak bloedworm made katadrome
rheofiele edelkarper spirogeet gul fin t
anadrome bittervoorn boerenkarper glasaal vlagzalmvlieg
eierlevendbarend ovouivipaar baars anadrome
brasem boerenkarper kokerjuffer snoekweer marsbanker
harder spek harder spek

waarom heet ik spek?
hoe kom ik aan die naam spek?
wie heeft de dingen benoemd?
ik noem m ijzelf bijvoorbeeld: 'krrnistk'!
pleuk tolder prastoen brotonk moetokar fedarint
pelt gantol alutarconovlad
vestricolant djaap dranoel wool vas beterbol evelden 
poterbintkoff astranto 
pierbalot kreend obsk

S o e p s c h ild p a d
Zware lijven 
eierzakken vol 
sierlijk als vogels 
naar vroeger terug 
een stip in zee 
zorgen voor later 
begraven aan land 
hijgen en roepen 
zwijgen en werken 
schreeuwen en gillen 
vroeger gevonden 
Ascension

A lt i jd  a n d e r  w a ter
water water altijd ander water gaten in de mazen van het 
zeegat oever vliegen waterwantsen voor de langgerekte 
streepneem tijd neem tijd neem tijd mee water altijd ander 
water wereld wijde zalen druipen zonder vroeger later nu 
maar domweg door kalk kruipt naar kalk kruipt en dan en 
dan dan dan

K lim v is
de worm werd er gefluisterd  
de worm met de haak 
en de pijn van de vis 
eet de worm en de pijn 
vis
klimvis
zilverschicht
splinterlicht en watervlokken 
zeggen hola hoo

de wazige schim op de watergrens 
de kracht van de vis 
eet de worm en de pijn 
en de kracht

aarghtedjumenlip



Josse De Pauw

P e te r  V erm e ersch
Peter Vermeersch studeerde architectuur en muziek. 
Vandaag de dag is hij werkzaam als componist en 
klarinettist. Als uitvoerend musicus speelde hij bij de 
ensembles Union, Simpletones en Maximalist!. Met 
Thierry De Mey schreef hij de muziek voor 'Rosas danst 
Rosas', een choreografie van Anne Teresa De Keers- 
maeker. Binnen het theater, componeerde Peter Ver
meersch ondermeer de muziek voor 'Echafaudages', 
een voorstelling van het theatergezelschap Radeis en 
voor 'Ursurpation' en 'Ward Comblez...', de solo-voor- 
stellingen van Josse De Pauw.
In 1987 werkte hij opnieuw samen met Thierry De Mey 
aan de muziek voor het project ' What the body does not 
remember' in een regie van Wim Vandekeybus. Hij 
schreef ook de muziek voor de latere choreografieën 
van Vandekeybus. Peter Vermeersch is de stichter en 
componist van de groep X-leggged Sally. Met dit ensem
ble bracht hij twee CD's uit in samenwerking met de 
producer Bill Laswell.
Naar aanleiding van de tournees van 'De Oplosbare 
Vis', brengt Walpurgis in 1994 een CD uit met muziek 
van Peter Vermeersch.

J o s s e  D e  P au w
Josse De Pauw startte zijn carrière met het theatergezel
schap Radeis. Na de opheffing van dit ensemble, was hij 
te zien in verschillende theater- en filmprodukties. Hij 
werkte regelmatig samen met o.a. Jan Decorte, Orkater 
en Jan Ritsema en was mede-stichter van het Kaaitheater. 
Bij het grote publiek is Josse De Pauw vooral bekend 
voor zijn rollen in de langspeelfilms 'De Stille Oceaan' 
(Dinga Sinke), 'Skin' (Guido Hendrycks), 'Sailors don't 
cry' (Marc Didden), 'Crazy Love' (Dominique Derudde- 
re) en 'Just Friends' (Wajnberg).
Vanaf 1985 maakte Josse De Pauw eigen projecten: voor 
de theaterproduktie 'Usurpation' schreef hij zijn eerste



Ryszard turbiasz

teksten. In 1986 ontmoette hij Peter Van Kraaij met wie 
hij een intense samenwerking uitbouwde: De Pauw 
schreef ondermeer twee theaterteksten: 'Ward Comblez. 
He do the life in different voices' en 'Het kind van de 
smid' waarbij Van Kraaij als coach en co-auteur optrad. 
In 1992 voltooiden zij 'Vinaya', hun eerste langspeelfilm 
en creëerden het daaropvolgende jaar het theaterstuk 
'Exiles' van Joyce. Met de Nederlandse theatermaker 
Tom Jansen realiseerde hij in 1993 'De meid slaan'.

R y s z a rd  T u r b ia s z
Ryszard Turbiasz is geboren te Lublin. Aan de univer- 
siteit van zijn geboortestad studeerde hij wiskunde en 
muziek (cello en piano). Als student werkte hij bij 
verscheidene studententheaters, ondermeer te War
schau en Lublin. Vanaf 1980 kwam hij regelmatig naar 
België om er zich uiteindelijk te vestigen. Hij werkte 
voor het Kaaitheater (Ave Nue en Flip-Side van Steve 
Paxton) en de Needcompany (Need to Know). Begin 
1989 zette hij een aantal projecten op met Dirk Van 
Dyck en Johan Dehollander wat resulteerde in de op
richting van de theatercompagnie De Vereniging van 
Enthousiasten voor het Reële en het Universele. Het trio 
ontleende de naam aan een groep Russische absurdis
ten (1928) die 'absurditeit' begrepen als een grote ge
voeligheid voor de realiteit en een grote belangstelling 
aan de dag legden voor het 'vreemde' in het dagelijkse 
leven eerder dan voor het 'bizarre'. Ryszard Turbiasz is 
sindsdien actief als regisseur en acteur.

D ir k  V a n  D y c k
Dirk Van Dyck studeerde rechten maar verkoos een 
acteursopleiding aan het Koninklijk Conservatorium te 
Brussel boven een loopbaan in de juridische wereld. Hij 
bewees al gauw een getalenteerd acteur te zijn. Vanaf 
1980 werkte hij als free-lance acteur voor het Raamtheater,



het Trojaanse Paard, het Holland Festival, het Kaaitheater, 
BRTN, de Mannen van den Dam, het Reizend Volksthea
ter, de Blauwe Maandag Compagnie en de Needcompa- 
ny. Dirk Van Dyck is sinds 1989 vast lid van 'De Vereni
ging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele'.

C h a r le s  V a n  T a s s e l
De bariton Charles Van Tassel is geboren in New York 
en kreeg zijn muzikale opleiding in de Verenigde Sta
ten. Hij studeerde zang bij Black Stern en trok vervol
gens naar Europa om lessen te volgen bij Luigi Ried in 
Rome en bij Theodor Schlott en Jan Tamaru in Duits
land. Na zijn debuut in Chicago bij de Contemporary 
Chamber Players, onder leiding» van Ralph Shapey, 
zong hij vele rollen in de Duitse theaters van ondermeer 
Bremershaven, Kassel, Freiburg en Hamburg. Sinds 
1975 woont en werkt hij in Nederland. Hij maakte er 
vele opnames, trad op met o.a. het Concertgebouw 
Orkest, Het Residentie Orkest, de Nederlandse Opera 
en nam deel aan het Holland Festival.
Charles Van Tassel is erg bekend voor zijn recitals en 
uitvoeringen van 20sté-eeuwse muziek. Hij heeft een 
vijftigtal wereldcreaties op zijn naam staan van heden
daagse composities, die veelal speciaal voor hem ge
schreven zijn. Voor Walpurgis werkte hij met Judith 
Vindevogel aan de muziektheaterproduktie 'Saterzang 
Antigone' van componist Luk Brewaeys en schrijver- 
regisseur Dirk Opstaele. Walpurgis bracht in april 1993 
een CD uit van Charles Van Tassel en Marien Van 
Nieukerken (piano) met liederen van Charles Ives.

J u d ith  V in d e v o g e l
Judith Vindevogel zong ondermeer de titelrol in 'La 
Navarraise' (Massenet) en de rollen van Flora in 'The 
Turn of the Screw1 (Britten) en Monica in ’The Medium' 
(Menotti). In Salzburg en Brussel vertolkte zij de rol van



Jan Kuijken

Papagena in 'De Toverfluit'-enscenering van Karl-Ernst 
en Ursel Hermann. Daaruit volgde een ontmoeting met 
dirigent René Jacobs die haar engageerde voor de rollen 
van Ordogno in Conti's 'Don Quisciotte in Sierra More
na' (Festwochen der Alten Musik, Innsbruck) en Furie 
in Cavalli's 'La Calisto' (De Munt).
Judith Vindevogel maakte een Europese toernee met de 
Walpurgis-produkties 'Mignon' en 'Saterzang Antigo
ne', en werkte ook mee aan de verfilming en de CD- 
opname van de laatstvernoemde produktie. Eveneens 
met Walpurgis realiseerde zij haar eerste solo-CD 
'Don't Care didn't care’, een liedrecital met pianist 
Levente Kende met liederen over kinderen van Mous- 
sorgski, Reger, Bernstein, De Leeuw en Debussy. 
Tijdens het projekt T834’, gecreëerd in het kader van 
ANTWERPEN 93, stond Judith Vindevogel voor het 
eerst samen op de planken m et het Nederlandse 
theatergezelschap Maatschappij Discordia.

D ir k  D e s c h e e m a e k e r
Dirk Descheemaeker behaalde het hoger diploma 
klarinet aan het Koninklijk Muziekconservatorium te 
Brussel in 1984. Hij speelde in diverse formaties zoals 
Maximalist!, Julvem e, Univers Zero, De Nieuwe Mu
ziekgroep, Daniel Schell en Karo, Ictus (o.a. T h e 
Weight of a Hand' van Wim Vandekeybus), Anna Do
mino, Hector Zazou en gaf duo-concerten met Wim 
Mertens, ondermeer voor de composities van Jan Fa- 
bres 'De Macht der Theaterlijke Dwaasheden'.

J a n  K u i jk e n
Jan Kuijken studeerde aan verscheidene muziekacade
mies, aan de Jazz Studio te Antwerpen en het Koninklijk 
Muziekconservatorium te Brussel. Hij is lid van de 
ensembles Morton Fork Gang, Fukkeduk, Urbanized, 
Karo en Ortekè. Met zijn eigen ensemble Louise Avenue



Daan Vandewalle

bracht hij de CD 'Let's take one more’ uit.
Jan Kuijken componeert regelmatig in opdracht van het 
Kunstencentrum Vooruit (1988) en het Cultureel Cen
trum Berchem (1989). Hij schreef de muziek voor de 
dansvoorstelling van de Karin Vyncke Compagnie 
(1992), die in Parijs de Grand Prix International de Vidéo- 
Dance pour la Musique ontving. Onlangs schreef hij zijn 
'Strijkkwartet n r.l' in opdracht van de Vooruit (Gent).

G e o r g e -A le x a n d e r  v a n  D am
George-Alexander van Dam is geboren in 1964 in Nami
bië. Op zesjarige leeftijd nam hij er zijn eerste viool
lessen aan het Conservatorium. Hij zette zijn studies 
verder aan de Universiteit van Kaapstad, the Internatio
nal Arts Academy van Michigan, het Koninklijk Muziek
conservatorium te Brussel en de Scuola d'Estate Santa- 
Cecilia in Porto Gruaro. Tot zijn leermeesters horen 
Nicola Petrovic, Boudewijn Schölten, Jacques Israëlie- 
vitch, Georges Octors en Villasurda (orkestdirectie). Hij 
volgde meesterklassen bij Dorothy De Lay, Zinaida Gilels, 
Aarond Rosand, Albert Markov en Pavel Vernikov. 
George-Alexander van Dam concerteerde met verschil
lende ensembles zoals International Chamber Players 
Paris, Lucero Ensemble, Aquarius, Ensemble Musique 
Nouvelle Liège, Ictus, Louise Avenue, Champ d'Action, 
James Bowman Ensemble (als clavecinist), Ebony Trio, 
Ensemble Modem Frankfurt en het Quadro Kwartet 
waar hij eerste violist is sinds 1989. Van Dam speelde 
kamermuziek en solowerk op de belangrijkste festivals 
in Europa en Japan.

D a a n  V a n d e w a lle
Daan Vandewalle is geboren in 1968. Aan het Muziek
conservatorium van Gent, volgde hij lessen bij componist- 
pianist Claude Coppens en werd in 1992 diens assistent. 
Daan Vandewalle speelt sedert 1987 kamermuziek en



Filip Rathé

geïmproviseerde muziek in verschillende ensembles. 
Wat het solorepertoire betreft, is hij vooral geïnteres
seerd in muziek die extreme eisen stelt aan de uitvoer
der zowel op technisch als muzikaal vlak. Getuige hier
van: zijn uiterst succesrijke vertolking van de Concord- 
sonate van Charles Ives en de voor 1994 geplande 
uitvoering van Opus 106 'Hammerklavier Sonate' van 
Ludwig van Beethoven. In 1993 was hij o.a. een centrale 
gast op het November Music Festival.

P ie r r e  V e r v lo e s e m
Pierre Vervloesem heeft als bassist en gitarist gespeeld 
bij verschillende bands. Momenteel maakt hij deel uit 
van het ensemble 'X-legged Sally'. In maart 1994 neemt 
hij zijn eerste solo-album op.

F i l ip  R a th é
Filip Rathé studeerde aan het Gentse Muziekconserva
torium en behaalde het diploma voor o.a. piano, kamermu
ziek, contrapunt en fuga. Momenteel doceert hij er analyse. 
Sinds 1992 dirigeert hij het Gentse koor voor 20ste- 
eeuwse muziek 'De Tweede Adem'. Hij is tevens dirigent 
van het 'Spectra Ensemble' voor hedendaagse muziek.

M are  V a n d e r m e u le n
Mare Vandermeulen is free-lance licht- en geluidstech
nicus. Ooit studeerde hij moraalwetenschap maar hij 
ontdekte kort na het behalen van zijn diploma dat zijn 
belangstelling meer in de theaterwereld dan in het 
onderwijs lag. Aanvankelijk werkte hij voor het Wissel- 
theater (o.a. 'Où est la béte', 1985) en voor diverse 
theatergezelschappen (zoals Panta Rei, De Sluipende 
Armoede, Speeltheater, e.a.) en de kunstencentra Voor
uit (Gent) en deSingel (Antwerpen). Van 1990 tot 1992 
was hij vast verbonden aan Oud Huis Stekelbees en



Lukas Pairon

maakte hij de lichtontwerpen voor enkele van hun 
vernieuwende jeugdtheatervoorstellingen. Daarnaast 
werkte hij samen met Les Ballets C. de la B. (o.a. de 
lichtontwerpen voor 'Mussen', 1991 en 'Bonjour M ada
me...', 1993), Ensemble Leporello ('Monstrueux', 1993) 
en Walpurgis ('Saterzang Antigone', 1993).

L u k a s  P a ir o n
Lukas Pairon werkte aanvankelijk als researcher en diplo
maat, gespecialiseerd in internationale educatieve poli
tiek bij de UNESCO te Parijs. Daarna verhuisde hij naar 
het Festival van Vlaanderen (Brussel en Gent) waar hij 
verantwoordelijk was voor het programma hedendaagse 
muziek, hedendaags theater en hedendaagse dans.
In 1988 wordt hij mede-oprichter en artistiek direktem 
van Walpurgis, het produktiehuis voor kleinschalige 
hedendaagse opera en muziektheater. Na 'Mignon', een 
muziektheaterstuk van Judith Vindevogel, volgde 'Sa
terzang Antigone', de tweede Walpurgis-produktie. 
Lukas Pairon legt zich momenteel volledig toe op de 
ontwikkeling van nieuwe opera en muziektheater. Hij 
coördineert produkties, workshops, publicaties, CD-, 
radio- en tv-opnames.

L ie v e  P y n o o
Lieve Pynoo studeerde modeontwerp aan de Konink
lijke Academie van Antwerpen. Als kostuumontwerp
ster werkte zij voor de theatergezelschappen Dito Dito 
('Plotz'), Needcompany ('Julius Caesar'), De Vereniging 
van Enthousiasten voor het Reële en het Universele (alle 
produkties) en de Blauwe Maandag Compagnie ('Wilde 
Lea’, 'All for Love', 'Dozen', 'Boste', 'Le Cocu Magnifi
que’, 'Drumleraar' en 'Juffrouw Tania’). Voor televisie en 
film werkte zij als assistente van kostuumontwerpster 
An D'Huys voor de produkties 'Moeder waarom leven 
wij' (VTM) en 'Het Verdriet van België' (BRTN).
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Witold Gombrowicz

Witold Gombrowicz is geboren in 1904 op het landgoed 
Maloszyce, eigendom van zijn vader-landeigenaar, 
200 km ten zuiden van Warschau. Hij studeerde rechten 
aan de universiteit in Warschau. Tijdens zijn studenten
jaren schreef hij zijn eerste twee romans die hij onmid
dellijk vernietigde.

In 1927 verbleef hij in Parijs, schreef zich in aan het 
Instituut voor Hogere Internationale Studies maar ver
waarloosde zijn studies waarna zijn vader de geldkraan 
dichtdraaide. Na een jaar te hebben rondgezworven in 
het Zuiden van Frankrijk, keerde hij terug naar War
schau en begon er een advokatenstage om geld van zijn 
vader te blijven ontvangen. Hij woonde de processen bij 
als secretaris van de rechtbank en begon verhalen te 
schrijven ('Voorvallen op de schoener Banbury' schrijft 
hij in de rechtszaal). De verhalen verschenen in 1933 
onder de titel 'Memoires uit de Rijpingsjaren' en kenden 
enig succes. Gombrowicz gaf zijn rechtenstudie op, 
ging werken als criticus voor verschillende Warschause 
kranten en publiceerde 'Ferdydurke' (1937) en 'De Be
heksten' (1939).

Uitgenodigd door een Poolse scheepvaartmaatschappij 
om de eerste reis van de 'Chobry' mee te maken, vertrok 
hij op 1 augustus 1939 naar Buenos Aires. Tijdens zijn 
korte verblijf in Argentinië brak de oorlog uit. Af gesne
den van Polen bleef hij er tot mei 1963. Aanvankelijk 
leefde hij armoedig en kwam aan de kost door onder 
pseudoniem mee te werken aan verschillende dagbla
den en tijdschriften in Buenos Aires.

In 1944 ging hij als directiesecretaris bij de Poolse Bank 
werken en verscheen het drama 'Het Huwelijk' in het



Spaans. Op de Bank doet hij niets, behalve schrijven aan 
zijn roman 'Trans-Atlantisch'. Hij knoopte betrekkin
gen aan met het tijdschrift van de Poolse emigratie in 
Parijs, 'Kultura', waarin hij fragmenten van zijn roman 
'Trans-Atlantisch' en van zijn 'Dagboek' publiceerde.

In 1955 verliet hij de Poolse Bank, een gewaagde stap 
omdat zijn boeken hem totaal geen inkomsten verschaf
ten. Dankzij een kleine beurs van Radio Free Europe en 
enkele lezingen kon hij zich wijden aan zijn nieuwe 
boek 'De Pornografie' en de muzikale komedie 'Operet
te'. Na de liberalisatie van het Poolse regime in 1957, 
verschenen al zijn werken (behalve het 'Dagboek’) in 
zijn vaderland en kenden een groot succes. De publi
catie van 'Ferdydurke' in Parijs, opende voor hem de 
poorten naar andere uitgaven en vertalingen in Europa 
en Frankrijk, behalve in de Oostbloklanden waar hij 
sinds 1958 opnieuw op de index werd geplaatst.

De Ford Foundation nodigde hem in 1963 uit voor een 
verblijf van een jaar in Berlijn. Gombrowicz besliste in 
Europa te blijven en vestigde zich te Vence (Frankrijk). 
In Parijs woonde hij de premières bij van zijn drama's 
'Het Huwelijk' en 'Yvonne'. Hij voltooide zijn roman 
'Kosmos' en schreef een tweede versie van 'Operette'. 
De uitgeverij Kultura publiceerde ondertussen zijn 
'Dagboek' in drie delen.

Witold Gombrowicz ontving in 1967 de Internationale 
Literatuurprijs (Prix Formentor) voor zijn roman 'Kos
mos'. Hij overleed op 24 juli 1969 ten gevolge van een 
hartinfarct.



de Singel
wordt betoelaagd door de 

Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de 
Provincie Antwerpen.

Ook dit jaar wordt de artistieke werking 
mede mogelijk gemaakt door Agfa-Gevaert, 

Gemeentekrediet, Knack, De Morgen, 
de Nationale Loterij en S.W.I.F.T.

V O O R U IT  %

wordt gesponsord door 
De Morgen en P&V verzekeringen, 

met de steun van ASLK en Studio Brussel.
Het seizoen 93-94 wordt mogelijk gemaakt met de steun van 

de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, Nationale Loterij 
en de Provincie Oost-Vlaanderen.
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