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en iedere performer verschillende details opmerken en 
verschillende gevoelens ervaren. Je kunt je eigen verhaal 
verzinnen bij deze voorstelling, of je mee laten slepen 
door de vele momenten van tijdloze mysterie waaruit de 
Goldberg Variations bestaan. 

PROGRAMMA
Bach’s Goldberg Variations (1741), is tot op de dag 
van vandaag een van de meest bekende en gevierde 
barokstukken die ooit zijn geschreven. De complexe 
muzikale structuur en de diep voelbare menselijkheid 
worden al ruim drie en een halve eeuw beluisterd 
en herschreven. Bach schreef het werk voor klavier, 
maar er bestaan ook prachtige arrangementen voor 
andere instrumenten. Tijdens dit programma hoor je 
de wereldberoemde versie voor strijkers van Dmitri 
Sitkovetsky. 

Er hangt een (veelbesproken) mythe rondom dit stuk – 
namelijk dat het misschien gecomponeerd is voor een 
Russische graaf die last had van slapeloosheid. Een 
jonge klavecinist zou deze variaties voor hem spelen 
tot in de kleine uurtjes, of de wee hours, zoals ze dat 
in Schotland zeggen. Of dit verhaal nu echt is of niet, 
het beeld van de duisternis die wordt opgevuld met 
de ingewikkelde patronen van dit epische muziekstuk 
is iets wat luisteraars vaak bekend voorkomt. Je kunt 
jezelf tegelijkertijd verliezen in de opvolging van variaties 
en toch structuur vinden in het feit dat iedere variatie 
dezelfde akkoordenreeks volgt.

In deze voorstelling zie je 11 musici en 5 dansers samen 
optreden als een geheel – lichamen en bewegingen 
voegen een nieuw visueel perspectief toe aan de 
noten. Elke keer dat de ensembles optreden vinden 
ze nieuwe connecties, nieuwe momenten van geluk 
en nieuwe manier om ideeën uit te dragen. Terwijl ze 
door de variaties heen bewegen zal iedere bezoeker 
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