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Requiem pour L. 
Fabrizio Cassol, Alain Platel 
 
 
les ballets C de la B 
 
les ballets C de la B (Gent/België) werd in 1984 opgericht door Alain Platel. Intussen is les bal-
lets C de la B uitgegroeid tot een succesvolle groep in binnen- en buitenland. Doorheen de jaren 
heeft het gezelschap zich ontwikkeld tot een artistiek platform voor verschillende choreografen 
en dansers. Nog steeds houdt les ballets C de la B eraan om artiesten vanuit verschillende disci-
plines en achtergronden deel te laten nemen aan dit dynamisch creatief proces. Door de ‘unieke 
mix van artistieke visies’, valt les ballets niet zomaar onder één noemer te brengen. Toch ont-
staat zoiets als een huisstijl (populair, anarchistisch, eclectisch, geëngageerd) onder het motto: 
‘deze dans is van de wereld en de wereld is van iedereen’.  
www.lesballetscdela.be 
 
 
Festival de Marseille 
 
Het Festival de Marseille vindt jaarlijks plaats aan het begin van de zomer. Vanuit een mengeling 
van culturen en genres, brengt het festival dans, theater, concerten, installaties, cinema, ontmoe-
tingen en feest in een intens programma op verschillende locaties in de stad: drie weken van ont-
moetingen en uitwisselingen rond het werk van geëngageerde artiesten, waar paden elkaar krui-
sen en visies worden bediscussieerd. Divers, internationaal en in een feestelijke sfeer, reflecteert 
dit stadsfestival de vibrerende energie van Marseille.  
www.festivaldemarseille.com  
 
 
 
Berliner Festspiele 
 
Berliner Festspiele staat voor een cultureel programma dat het nieuwe zichtbaar maakt. Gedu-
rende het jaar, hebben ze een veelheid aan festivals, tentoonstellingen en evenementen te gast op 
twee locaties – het Haus der Berliner Festspiele en de Martin-Gropius-Bau. De combinatie en 
het netwerk van een festivalhuis en tentoonstellingsruimte bieden een enorm potentieel voor in-
terdisciplinaire projecten en kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen. Met de wereld-
première van Requiem pour L. zetten les ballets C de la B en Berliner Festspiele hun vruchtbare 
samenwerking sedert enkel jaren verder. 
www.berlinerfestspiele.de   
 
 
 
  

http://www.lesballetscdela.be/
http://www.festivaldemarseille.com/
http://www.berlinerfestspiele.de/


Requiem pour L. 
Fabrizio Cassol, Alain Platel 
 
 
Rond het Requiem van Mozart ontmoeten veertien muzikanten uit verschillende continenten el-
kaar. Zij reconstrueren dat Requiem en laten daarbij hun eigen muzikale invloeden fusioneren met 
onder andere jazz, opera en populaire Afrikaanse muziek.  
 
De muzikale leiding is in handen van componist Fabrizio Cassol, die hiermee verder schrijft aan 
een persoonlijke artistieke geschiedenis waarin hij verschillende muzikale culturen samenbrengt 
rond een thema. Hij zoekt steeds opnieuw hoe hij met bestaand werk, met orale en geschreven 
tradities, een nieuw verhaal kan schrijven. Voor het Requiem brengt hij muzikanten met wie hij 
eerder werkte (o.a. in Macbeth en Coup Fatal) samen met artiesten voor wie dit de eerste samen-
werking is. 
  
Op theatraal vlak zoekt regisseur Alain Platel met de groep naar een visuele en fysieke vertaling 
van de beelden en associaties die een Requiem oproept: van de dodenmis tot het massagraf 
waarin Mozart zelf gedumpt werd.  
 
Cassol en Platel vinden elkaar in de manier waarop via métissages een nieuw universum wordt 
gecreëerd. Eerder werkten ze al samen rond de Mariavespers van Monteverdi (vsprs, 2006), de Mat-
theuspassie van Bach (pitié!, 2008) en het westerse barokrepertoire (Coup Fatal, 2014).  
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Requiem pour L. 
Fabrizio Cassol, Alain Platel 
 
 
Cassol windt er geen doekjes om: deze herinterpretatie van het "Requiem" van Mozart is de 
meest hachelijke muzikale onderneming waaronder hij ooit de schouders zette.  
Dit artistiek avontuur begon zowat drie jaar voor de creatie in Berlijn (18 januari 2018) toen Cas-
sol en Platel begonnen na te denken over een volgende etappe in hun jarenlange samenwerking. 
Dat moet tijdens de tournee van "Coup Fatal" geweest zijn, een ontmoeting tussen  13 Congo-
lese muzikanten en het Europese barokrepertoire. Dat project legden ze beiden mee in de finale 
plooi. Voor hun eerste samenwerking moeten ze al meer dan tien jaar terug. Normaal gezien was 
dat het korenproject geweest waarmee de KVS in Brussel de gerenoveerde schouwburg opende. 
Maar door vertraging tijdens de werken, kwam VSPRS eerst uit, gebaseerd op de "Vespro de la 
beata vergine" van Monteverdi. Nadien volgde nog "pitié!" waarvan de laatste voorstellingen in 
Kinshasa redelijk historisch te noemen waren. Ze zorgden voor een stevige verbinding met 
Congo die nog altijd doorklinkt.  
  
Een bewerking van het "Requiem" van Mozart sprak Platel het meest aan. Allicht  omdat de 
dood in die periode verschillende keren zijn pas kruiste: hij had afscheid moeten nemen van zijn 
vader, verloor zijn trouwe hond,  en zat aan het sterfbed van zijn mentor Gerard Mortier. Voor 
Cassol opende de wetenschap dat Mozart het "Requiem" niet afgewerkt had de mogelijkheid om 
er zich als componist toe te verhouden. Anderen hadden het aangevuld, in andere tijden. 
Waarom geen nieuwe interpretatie voor een tijd waarin de wereld zoveel groter geworden is en 
de afstanden zoveel kleiner? 
 
Cassol vond een prachtige uitgave in de bibliotheek van dirigent Sylvain Cambreling en zette 
zich aan het studeren. De verschillende handschriften lieten hem toe de stukken die Mozart ge-
schreven had, te onderscheiden van aanvullingen van anderen.  Maar het zou een verkeerde 
voorstelling van zaken zijn om te zeggen dat Cassol de toevoegingen weghaalde en enkel pure 
Mozart overhield, alvorens zelf opnieuw aan te vullen. Ook het origineel is bewerkt. Cassol heeft 
er schetsen van gemaakt; een imaginair distillaat dat de essentie bevat van Mozarts schriftuur en 
altijd als Mozart herkend zal worden. De teksten zijn tot hun essentie herleid.  
Evengoed zou het simplistisch zijn om te denken dat de toevoegingen Afrikaans zijn. Zoals Cas-
sol herhaalt: er is weinig Afrikaans aan de toegevoegde ritmes of harmonieën. Voor hem maakt 
het allemaal deel uit van een muzikale klankwereld hij altijd al verdedigde en die zich voedt met 
specifieke muzikale tradities (pygmee, India, Mali) die altijd al verbonden waren met even speci-
fieke vormen van spiritualiteit. Voor Cassol ligt hierin de grote uitdaging: een ander soort cere-
monie verbeelden voor rouw die niet Westers is en niet Afrikaans. Het is allicht een behoefte die 
mee gevoed werd door een groot verlies in zijn eigen privéleven, door acute nood aan voedende 
vitaliteit.  
 
Wat deed hij verder nog aan bewerking? Wie het "Requiem" kent, denkt meteen aan massieve 
koorzang. Cassol heeft de massa's vervangen door individuen, dat creëert een andere expressieve 
ruimte waarin de ene melodie volgt op de andere. Dan worden opeenvolgende zangpartijen een 
uiteenzetting tussen mensen. Dan wordt het "Requiem" des mensen. Omwille van die zangpar-
tijen - vaak het enige wat van Mozart overbleef - had Cassol een aantal lyrische stemmen nodig. 
Daarvoor deed hij in eerste instantie beroep op  de Zuid-Afrikaanse operazangers die hij leerde 
kennen via het werk met Brett Bailey voor wie hij "Macbeth" van Verdi bewerkte.  
 
Doorgaans berust de vocale distributie op een solide fundament van 4 stemmen: sopraan, alt, 
bas, bariton. Cassol koos bewust voor driehoeken, zonder bas: wat altijd een soort instabiliteit 
creëert maar ook meer flexibiliteit toelaat. Tegenover het trio van lyrische zangers staat een trio 
van zwarte stemmen die uit de orale traditie komen: Brusselaar Fredy Massamba naast Kinois 
Boule Mpanya en Russell Tshiebua, de achtergrondzangers die zich in "Coup Fatal" al op de 
voorgrond werkten, en ook deel uitmaakten van de Platel-productie "Nicht schlafen". Ook zin-
gen de stemmen niet altijd samen en kunnen ze bijgevolg niet op elkaar steunen. Voor Cassol is 
dat een verlenging van het idee van de fuga, wat de muziek vreugdevoller maakt. 
 



De partituur van Mozart bevat geen einde voor het "Requiem". Doorgaans grijpt men aan het 
eind terug naar het begin (Dies Irae), maar voor wat Platel in zijn hoofd had, zou dat onmogelijk 
blijken. Daarom laat Cassol het "Requiem" stilaan verglijden naar de Mis in Do. Het "Requiem" 
is in re, voor Cassol de meest open stralende tonaliteit: vreugde die dus stilaan overgaat in de 
zwaardere, meer donkere en dramatische do.  
 
Cassol beschouwt zichzelf als de architect van deze muziek. Maar laten we niet vergeten dat het 
werk ook geïnformeerd is door inbreng van de muzikanten tijdens de repetities. Zo kregen de 
Latijnse teksten van het Requiem of de Mis in Do hun tegenhangers in het Lingala of het Swa-
hili, met hier en daar een vleugje Tshiluba of Kikongo. Vertaler en tekstproducent van dienst is 
vaak Russell Tshiebua. Massamba declameert in zijn moedertaal, het Kilari uit Brazzaville. Soms 
was de vertaling er eerst en kwam er vervolgens muziek bij, soms waren er eerst noten en kwam 
daar de taal bij die er het best bij paste. Maar fundamenteel wordt er niets anders gezegd dan in 
de Latijnse teksten.  
 
Het moeilijkste zijn de vaak schurende harmonieën die heel eigenzinnig tegen elkaar opgestapeld 
liggen, ver van wat Congolezen of Afrikanen doorgaans doen. Dat veronderstelt een ander cul-
tureel gehoor. Dat is best ingewikkeld als je alles op gehoor moet aanleren, omdat het op vele 
plekken ingaat tegen wat muzikanten gewend zijn. Het valt pas in de plooi als alle stemmen inge-
vuld zijn. Daarom vroegen de muzikale repetities ook veel tijd, en dateren de eerste repetities al 
van april 2017. Het is niet alleen een formidabele uitdaging om muzikanten met deze verschil-
lende achtergronden bij elkaar te brengen, het is ook belangrijk dat deze muzikanten hun (ma-
nier van) leven tot uitdrukking kunnen brengen in de muziek.  
 
Het cijfer drie had altijd al een bijzondere plek in maçonnieke rituelen. Om Mozart en zijn vrij-
metselarij te eren zijn er niet enkel driehoeken in de stemmen: er zijn ook drie likembes (of 
duimpiano's). Bij momenten wordt de muziek behoorlijk kubistisch: in "Confutatis" botsen rit-
mes, invloeden, werelden, tegen elkaar op om een veelkantig beeld te vormen. Gelukkig is er 
Rodriguez Vangama, de rechterhand van Cassol op de scène, de orkestleider van Coup Fatal, die 
ook nu de band weer strak leidt. De euphonium of tuba (Niels Van Heertum uit "En avant, mar-
che!") lijkt toe te behoren aan de engel des doods die zijn oproep lanceert in "Tuba Mirum"; in 
"Hostias" kruipt hij als het ware in het hoofd van de stervende L. De accordeon ondersteunt de 
vocale harmonieën even vaak als hij ze ondergraaft, en de percussie manifesteert zich als de 
spreekwoordelijke klop op de deur. We bereiken de grenzen van het uitdrukbare. De vraag die 
Cassol rest na dit "Requiem pour L.": wat kan je hierna nog doen? En het gevoel: het is vol-
bracht.  
 
 
Hildegard De Vuyst, dramaturge – januari 2018 
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Rodriguez Vangama (gitaar en elektrische bas)  
Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell Tshiebua (zang) 
Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng, Stephen Diaz/Rodrigo Ferreira (lyrische zang) 
Joao Barradas/Charles Kieny (accordeon) 
Kojack Kossakamvwe (elektrische gitaar) 
Niels Van Heertum (euphonium) 
Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo (likembe) 
Michel Seba (percussie) 
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Hildegard De Vuyst 
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Alain Platel (idee), Natan Rosseel (camera), Simon Van Rompay (montage) 
 
Ontwerp decor 
Alain Platel 
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Requiem pour L. 
Fabrizio Cassol, Alain Platel 
 
 
 
Fabrizio Cassol 
° 1964, Ougrée (BE) 
 
Fabrizio Cassol is al vijfentwintig jaar componist en saxofonist van de groep Aka Moon. 
Hij werkt regelmatig samen met choreografen zoals Alain Platel (les ballets C de la B - vsprs, pitié!, 
Coup Fatal), Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas), de Samoaan Lemi Ponifasio (Mao Company), 
de Congolees Faustin Linyekula (studio Kabako); maar hij is ook werkzaam in de operawereld 
met onder andere Philippe Boesmans-Luc Bondy en in het theater met onder andere 
toneelgroep Stan. 
Zijn jarenlange nauwe samenwerking met de Brusselse KVS onder leiding van Jan Goossens 
wordt gevolgd door een residentie in de Brusselse opera De Munt-La Monnaie onder leiding van 
Bernard Foccroulle. 
Sedert 2012 is hij ook in artiest in residentie bij de Fondation de l'Abbaye Royaumont nabij 
Parijs waar hij zich verder verdiept in de studie van de wereldculturen. Zijn bijzondere interesse 
voor niet-Europese muziek is ontstaan tijdens een zeer bepalende reis naar de Aka Pygmeeën in 
de Centraal-Afrikaanse Republiek in 1992 en breidde verder uit tot Azië (vooral India) en Afrika 
waar hij heeft gewerkt met de Malinese diva Oumou Sangare, de Griot Baba Sissoko en de Black 
Machine, de Indische meesterpercussionist U.K. Sivaraman en de Senegalees Doudou N'Diaye 
Rose. In de wereld van de improvisatiemuziek werkte hij onder andere met Marc Turner, Robin 
Eubanks, David Gilmore, Magic Malik, Marc Ducret en Joe Lovano. 
Samen met Dj Grazzhoppa, richt hij de eerste bigband op met 14 Dj’s en met 
instrumentenbouwer François Louis, werkte hij mee aan het concept van de Aulochrome, een 
nieuw polyfoon blaasinstrument. 
Zijn kennis van muziek uit orale en geschreven tradities, van kamermuziek en symfonisch werk, 
deelt hij in tal van workshops en masterclasses die hij geeft zowat over ter wereld, aan het Con-
servatoire National Supérieur de Paris, the Royal Academy of London, het Conservatorium van 
Jeruzalem, in Alger, Beijin, Berlijn, Chennai, Tunis en Royaumont. 
In 2017 bracht hij samen met Aka Moon een collector box uit voor hun 25e verjaardag, inclusief 
het nieuwe album ‘Now’ dat terugkeert naar de roots van de groep, waarbij het oorspronkelijke 
trio samenspeelt. 
 
 
Alain Platel 
° 1956, Gent (BE) 
 
Alain Platel is van opleiding orthopedagoog, als regisseur autodidact. Hij richt met een aantal 
vrienden en familieleden in ’84 een groepje op dat collectief opereert. Vanaf Emma (1988) profi-
leert hij zich meer als regisseur. Hij tekent voor Bonjour Madame (’93), La Tristeza Complice (1995) 
en Iets op Bach (1998), producties die les ballets C de la B (zoals het gezelschap ondertussen heet) 
tot de internationale top bombardeerden. Met schrijver Arne Sierens deed hij tussendoor iets ge-
lijkaardigs voor het Gentse jeugdtheater Victoria met Moeder en kind (1995), Bernadetje (1996) en 
Allemaal Indiaan (1999).          
Na Allemaal Indiaan kondigt Alain Platel een productiestop aan. Maar Gerard Mortier haalt hem 
over de streep om Wolf (2003) te maken op muziek van Mozart. Het project met koren voor de 
opening van de nieuwe KVS, markeert het begin van een intense samenwerking met componist 
Fabrizio Cassol. vsprs (2006) is een keerpunt. Het werk dat tot dan toe uitbundig was, zowel in de 
diversiteit van de performers als de thema’s, kruipt onder het vel, wordt nerveuzer en legt een 
wereld bloot van drift en verlangen. En geweld, zoals in Nine Finger (2007) met Benjamin Ver-
donck en Fumiyo Ikeda. 
Na het barokke pitié! (2008) is Out Of Context – for Pina (januari 2010) een bijna ascetische reflec-
tie op het bewegingsarsenaal van spasmen en tics. Alain Platel blijft consequent in dit bewegings-
idioom zoeken naar de vertaling van té grote gevoelens. De hunker naar iets wat het individuele 
overstijgt, wordt steeds voelbaarder. 



Gardenia (juni 2010) werd gecreëerd in samenwerking met regisseur Frank Van Laecke. In deze 
productie is het sluiten van een travestiecabaret de kapstok om in de privélevens van een memo-
rabele groep oude artiesten binnen te gluren. In 2015 werken Alain Platel en Frank Van Laecke 
opnieuw samen: geruggesteund door componist Steven Prengels, weerspiegelt En avant, marche! 
een samenleving geïnspireerd door de traditie van fanfares en harmonies. 
C(H)OEURS (2012), op muziek van Verdi en Wagner, wordt gecreëerd opnieuw op vraag van 
Gerard Mortier en is Platels meest grootschalige project tot nog toe. In C(H)OEURS onder-
zoekt hij met zijn dansers en het koor van het Madrileense operahuis Teatro Real hoe ‘gevaarlijk 
schoon’ een groep kan zijn.  
De politieke connotatie in voorstellingen als tauberbach (2014) en Coup Fatal (samenwerking met 
Fabrizio Cassol 2014) manifesteert zich dan weer in de levenslust en energie die er in wordt ge-
etaleerd als voorbeelden van de manier waarop men kan (over)leven in onwaardige omstandig-
heden (een vuilnisbelt in tauberbach, de reële levensomstandigheden van de muzikanten uit 
Congo in Coup Fatal). "Lust for life" als vorm van rebellie. Het is ook deze levensdrift die een 
groep dansers telkens weer voortstuwt in hun zoeken naar de mogelijkheid tot transformatie in 
nicht schlafen (2016), een voorstelling op muziek van Mahler, die de onrust en het onheil in zich 
draagt van een te snel veranderende maatschappij.   
Laat er geen verder geen misverstand over bestaan; Platel streeft geen voortdurende schaalver-
groting na. Daarvan getuigen kleine projecten als Nachtschade (voor Victoria in 2006) en coaching 
werk voor onder andere Jake & Pete’s big reconciliation attempt for the disputes form the past (2011) van 
Pieter en Jakob Ampe, twee projecten die achteraf gezien hun sporen nalaten in zijn manier van 
denken over theater. 
Alain Platel heeft ondertussen bijna al stoemelings ook een pad geplaveid van dansfilms, met de 
Britse Sofie Fiennes (Because I Sing in 2001, Ramallah!Ramallah!Ramallah! in 2005 en VSPRS: Show 
and Tell in 2007) of solo met de balletten en ci en là (2006), een indrukwekkende inkijk in het reilen 
en zeilen van een twintigjarig dansgezelschap, met uitlopers tot in Vietnam en Burkina Faso. 
Maar ook én vooral een ode aan thuisstad Gent.  
  
 
Rodriguez Vangama 
° 1985, Kinshasa (COD) 
 
Rodriguez Vangama is een muzikaal kunstenaar die geboren is in Kinshasa. Hij is een notoir 
gitarist, en een veelgevraagd muzikant, arrangeur en producer door grote sterren zoals Papa 
Wemba, Werrason, Jean Goubald en Monik Tenday. Hij speelde bij de jazzband j'Affroz en heeft 
gewerkt met artiesten zoals Pierre Vaiana en Baloji, meer bepaald voor de opname van hun 
album Kinshasa Succursale. Met Lexxus Legal heeft Rodriguez uitgebreid getoerd in Afrika en in 
Europa. Met zijn eigen band Les Salopards brengt hij populaire Congolese muziek vermengd 
met vleugjes jazz en rock. In Kinshasa richtte Vangama de Guez Arena op: een cultureel 
centrum voor vorming en producen van verschillende artiesten onder het Arena Music label. 
 
 
Boule Mpanya 
° 1987, Kinshasa (COD) 
 
Boule Mpanya is opgegroeid in Kinshasa. Zijn vader hield ervan thuis muziek te maken en op 
feesten trad Boule hem bij als danser. Hij moedigde Boule sterk aan om de artistieke weg in te 
slaan. Boule sloot zich aan bij een kerkkoor als zanger. Vervolgens richtte hij samen met zijn ou-
dere broer en enkele vrienden een eerste groepje op, die popmuziek vermengde met hip-hop. 
Zijn zangtalent bracht hem ook naar andere horizonten en ontdekkingen, van zanger in een gos-
pelkoor of lid van een alternatieve muziekgroep, tot de samenwerking met muziekgroep Wa-
shiba. Kort daarop ontmoette hij Paul Kerstens, coördinator van de Afrika-werking in Congo 
van de KVS (Koninklijk Vlaamse Schouwburg, Brussel), die hem voorstelde zijn kennis in te 
zetten voor het project Coup Fatal met Fabrizio Cassol en Alain Platel. Gedurende meer dan 
twee jaar, maakte hij met Coup Fatal een wereldtournee van meer dan honderd voorstellingen. 
De samenwerking met Platel zet zich in 2016 door met nicht schlafen, een voorstelling rond het 
oeuvre van Gustav Mahler. 
Boule Mpanya werkte samen met talrijke artiesten in zijn geboorteland, voornamelijk christenen, 



maar ook met internationale muzikanten als Rokia Traoré, Marie Daulne, Fabrizio Cassol, Fredy 
Massamba. Van alle muziekstijlen die hij beluistert en waardeert, verkiest hij salsa. 
Naast zijn muzikale activiteiten, ontwikkelde Boule Mpanya ook een acteercarrière, met o.a. een 
rol in een Congolese tv-reeks. Tegelijkertijd volgde hij een cursus interieurarchitectuur aan de 
Academie van Schone Kunsten in Kinshasa. 
 
 
Fredy Massamba 
° 1971, Pointe-Noire (CGO) 
 
Fredy Massamba groeide op in Congo-Brazzaville en woont en werkt tegenwoordig in Brussel. 
Hij kreeg de liefde voor muziek mee van zijn ouders en ontdekte de Congolese rumba door naar 
de radio te luisteren. Op zijn veertiende sloot hij zich aan bij een koor, waar hij zong en percus-
sie speelde. In 1991 was hij één van de stichtende leden van de Tambours de Brazza, met wie hij 
internationaal succes kende. Hij werkte samen met onder anderen Zap Mama, Didier Awadi, 
Manou Gallo. In 2011 bracht hij zijn eerste soloalbum uit, Etnophony, dat genomineerd werd 
voor de African Kora Awards 2012 in Abidjan en opgepikt werd in de Europese muziekscène. 
In 2013 volgde een tweede album, Makasi. Fredy Massamba is een singer-songwriter die in zijn 
werk elementen combineert uit soul, funk en Afrikaanse polyfonieën. 
 
 
Russell Tshiebua 
° 1993, Mbuji-Mayi (COD) 
 
Reeds op 20-jarige leeftijd, gooit TK Russell hoge ogen in de muziek scène van Kinshasa. Rus-
sell is een singer-songwriter én een showman die een heel eigen muziek maakt. Hij heeft talent 
voor het componeren en begint al op 9-jarige leeftijd muziek te schrijven en te componeren 
voor zichzelf, maar ook voor anderen. 
Een originele muziek dus, die ondersteund wordt door een krachtige stem en dito podiumpré-
sence. Russell droomt ervan zijn stem te laten horen en zijn muzikale wereld te kunnen delen 
met de rest van de wereld.  
Na samengewerkt te hebben met verschillende nationale en internationale artiesten die bijgedra-
gen hebben tot zijn groeiproces, zoals Lokwa Kanza, Jean Goubald, Tshala Muana, Papa 
Wemba, Salif Keita, Rokia Traoré, Fabrizio Cassol, Fredy Massamba, de groep Puggy, les Wa-
shiba, enz., begint hij zijn eigen concerten te organiseren. Die ontdekken we dankzij het SADI-
collectief tijdens de akoestische avonden in “la Halle de la Gombe” in Kinshasa. 
Deze jonge artiest is de hoop voor een hele generatie. Hij is veeleisend en werkt hard en zoekt 
dan ook constant nieuwe geluiden, wars van elke kopieerdrang. Zijn roots maken hem bijzonder, 
terwijl zijn open en creatieve geest die zich voedt met rock, funk, techno, pop, rnb en flamenco 
zijn kracht uitmaakt.  
Naast zijn eigen werk, werkt Russell ook mee aan groepsprojecten. Zo is hij artistiek directeur, 
componist en uitvoerder van de liedjes op het album Sadi-Echos (een sensibiliseringsproject rond 
het behoud van de natuurlijke biodiversiteit van het Congobekken, met de steun van het WWF). 
Daarnaast werkt hij ook mee aan de creatie en de tournee van Coup Fatal, in een regie van Alain 
Platel. Aan die wereldtournee, die al 2 jaar aan de gang is, werkt hij mee als zanger, danser en 
percussionist. De samenwerking met Platel zet zich in 2016 door met nicht schlafen, een voorstel-
ling rond het oeuvre van Gustav Mahler. 
Zijn passie voor muziek is grenzeloos want muziek is voor hem zijn bestaansreden. 
 
 
Nobulumko Mngxekeza 
° 1981, Queenstown (RSA) 
 
Nobulumko Mngxekeza werd op 9 januari 1981 geboren in Queenstown. Ze maakte kennis met 
muziek toen ze bij het koor van de Kwa-Komani High school ging. In 2001 schreef ze zich in 
aan het University of Cape Town's College of Music, waar ze o.a. les kreeg van Virginia Davids, 
Sidwill Hartman, Marisa Mavchio en Angela Gobatto. In haar jonge carrière trad ze al op als Mi-
caella in Carmen, als Bess in Porgy and Bess, als Pamina in De Toverfluit, als Anna in Nabucco 



– en ook in Rusalko en I'll Mulatto. Nobulumko werkte voor het Isango Ensemble waar ze mee-
deed in de volgende producties: Impempe Yomlingo (De Toverfluit), Abanxaxhi (La Bohème), 
Aesop 's Fables en Ragged Trouser Philanthropist. Nobulumko reisde ook rond met verschil-
lende producties voor de Cape Town Opera, waar ze vroeger een Studio Member was. Tussen 
2014 en 2017, vertolkte Nobulumko de rol van Lady Macbeth in de internationaal geprezen 
Third World Bunfight productie van MACBETH, in een regie van Brett Bailey en op muziek 
van Verdi aangepast door Fabrizio Cassol. 
 
 
Owen Metsileng 
° 1987, Manamakgotha (RSA) 
 
Owen Metsileng werd in 1987 geboren in het dorpje Manamakgotha in Rustenburg, Zuid-
Afrika. 
Hij komt uit een muzikale familie en begon op jonge leeftijd te zingen in kerk- en schoolkoren. 
Op de middelbare school maakte hij kennis met klassieke muziek. Hij nam deel aan de Tirisano 
Choral Eisteddfod Competition en werd in 2007 Nationaal Kampioen van de SACMA Competi-
tion. Owen was van 2006 tot 2008 lid van het Black Tie Ensemble en ging in 2010 naar de Cape 
Town Opera Studio. Voor de CTO (Cape Town Opera) zong hij de rol van Le Dancaïre in Car-
men en Baron Douphol in La traviata, terwijl hij ook doublure was voor de rol van Giorgio Ger-
mont. Hij zong ook de rol van Marcello in La bohème voor de CTO, en van Jake in Gershwins 
Porgy and Bess tijdens een tournee in de UK. In september 2012 trad Owen tijdens de Galacon-
certen van de opera van Kaapstad op samen met het Orchestra Victoria in de Hamer Hall in 
Melbourne. Hij nam ook deel aan de Belvedere zangcompetitie en werd in 2014 geselecteerd 
voor de finales in Amsterdam. Owen vertolkte de hoofdrol in de Third World Bunfight herwer-
king van MACBETH, op muziek van Fabrizio Cassol naar Verdi. De productie kende een groot 
succes van 2014 tot 2017. 
 
 
Stephen Diaz 
° 1988 (RSA) 
 
Stephen Diaz werd in Zuid-Afrika geboren maar zijn eerste stappen als zanger begonnen in 
2004 in Nieuw-Zeeland toen hij zich aansloot bij het Auckland Youth Choir. De volgende jaren 
verhuisde Diaz naar het National Youth Choir en daarna het Auckland Chamber Choir aan de 
University of Auckland, waar hij een Bachelor in Music volgde, onder de hoede van Morag At-
chison. Hij werd toegelaten tot het Dame Malvina Major PWC programma voor opkomende 
kunstenaars van de New Zealand Opera. Toen had hij al heel wat succes gekend in diverse wed-
strijden en stages voor scholen als de New Zealand Opera School, waar hij vanaf 2010 driemaal 
schoolging, en masterclasses met mensen als Dame Kiri Te Kanawa en Sir Andrew Davis. In 
2012 eindigde Stephen tweede in de Lexus Song Quest en eerste in de New Zealand Aria wed-
strijd. Hij kreeg ook de Circle 100 studiebeurs. De voorbije zes jaar, studeerde Diaz en trad hij 
samen met Frances Wilson op in de Auckland Opera Studio. In de loop der jaren trad Stephen 
verschillende keren op voor diverse gezelschappen en muziekverenigingen doorheen Nieuw-
Zeeland. 
 
 
Rodrigo Ferreira 
° 1980, São Paulo (BRA) 
 
Rodrigo Ferreira is geboren in São Paulo maar verblijft tegenwoordig in Parijs. Daar gaat hij, na 
het afwerken van zijn studies aan het Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs van Lau-
rence Equilbey (CRR de Paris) in 2007, bij Christiane Patard aan de slag. 
Hij zingt onder leiding van Gustav Leonhardt, George Benjamin, Kazuchi Ono, Susanna Mälkki 
en Franck Ollu. Hij werkt nauw samen met klavecinist Ronan Khalil, oprichter van het Ensem-
ble Desmarest, kunstenaars in residentie op het Ambronay Festival 2012, waar ze samen optre-
den. Als HSBC Laureaat van de Internationale Academie van het Aix-en-Provence Festival 



2012, neemt hij deel aan de creatie van 'Thanks to my Eyes' van Oscar Bianchi en Joël Pomme-
rat. Hij timmert verder aan de weg met rollen in het hedendaagse en barokrepertoire (Purcell, 
Vivaldi, Gassman, Schütz ...). Vooral oudere muziek in 'un par voix'-stijl draagt hij een warm 
hart toe. 
Als liefhebber van de podiumkunsten, is Rodrigo sinds 2006 betrokken geweest bij tal van thea-
tershows (muziek/dans) van diverse gezelschappen, waaronder Le Théâtre Décomposé (Éric 
Durand), C'Interscribo (Tatiana Julien), Robin Orlyn, LOD muziektheater. 
 
 
Joao Barradas 
° 1992, Tomar (PT) 
 
João Barradas werd in Porto Alto geboren, in de parochie Samora Correia. Hij begon zijn accor-
deonstudies op de prille leeftijd van zes, aan de kleine muziekschool in Samora Correia. Zijn 
groei als kunstenaar liep gelijktijdig met zijn opleiding. Naast zijn opleiding, zette zijn passie voor 
zijn instrument hem ertoe aan meer te weten te komen over de geschiedenis van de accordeon. 
Hij doorploegde heel wat literatuur over zijn instrument, van variétémuziek uit de jaren ’60, ’70 
en ’80, tot de hedendaagse composities van Sofia Gubaidulina. 
João Barradas is een van de meest befaamde en erkende Europese accordeonisten, die zowel 
klassieke muziek, jazz als improvisaties speelt. Hij won enkele van de meest prestigieuze interna-
tionale wedstrijden, waaronder de World Accordion Trophy, die hij tweemaal won, de Coupe 
Mondale de Acordeão, de International Castelfidardo Contest en de Okud Istra International 
Competition. 
João Barradas is een van de meest getalenteerde jazz accordeonisten. Hij nam al muziek op voor 
het New Yorkse label Inner Circle Music en werkte samen met verschillende beroemde muzi-
kanten, zoals Greg Osby, Mike Stern, Gil Goldstein, Fabrizio Cassol, Mark Colenburg, Jacob 
Sacks, Mark Turner, Miles Okasaki, Rufus Reid, Jerome Jennings, Sérgio Carolino, Pedro Car-
neiro, en vele anderen. 
In 2016 neemt hij zijn eerste album op als frontman met het New Yorkse label Inner Circle Mu-
sic. “Directions” wordt geproducet door Greg Osby en bevat bijdrages van Gil Goldstein en 
Sara Serpa. De groep bestaat uit João Barradas (accordeon), André Fernandes (gitaar), João 
Esteves da Silva (piano), André Rosinha (contrabas) en Bruno Pedroso (drum). "Directions" 
werd wereldwijd geprezen door de recensenten en kreeg zelfs een plaatsje in het selecte 
Downbeat lijstje van Best Albums Of The Year. 
 
 
Kojack Kossakamwve 
° 1978, Kinshasa (COD) 
   
Kojack zet zijn eerste muzikale stappen in 1986, als lid van een kinderkoor. Enkele jaren later, 
op een zaterdag na school, brengt hij een bezoek aan een vriend, zoon van een predikant. Daar 
aangekomen, treft hij iedereen aan al spelend op een muziekinstrument. Verbaasd over deze si-
tuatie, gaat hij rustig zitten en observeert hen. Wanneer de predikant aankomt, zegt hij aan de 
kinderen: “waarom laten jullie deze vriend hier zo alleen? Leer hem ten minste een instrument 
zodat hij ook iets kan doen.” Zijn vriend neemt een gitaar ter hand en toont Kojack een eenvou-
dige melodie van enkele noten. Na vele jaren oefenen, speelt Kojack nu in verschillende groepen 
van zijn generatie en in enkele projecten, waaronder: Kwata Vibra (1998), Wenge Muzika Mai-
son Mère (200-2003), project Losangania (2009), de voorstelling Basali Ya Ba Zoba (2010), een 
tournee met Maryse Ngalula en Elie Kamano voor ‘Visas pour la création’ (2013), een tournee 
Franco na Biso in Afrika en in Europa (2014), opnames van albums en concerten met Amine 
AUB (2013) en het laatste project van Papa Wemba (‘la passion du maître’, 2015) waarin Kojack 
de muzikale leiding had.  
 
 
Niels Van Heertum 
°1990, Turnhout (BE) 
 



Als acht-jarige begon Niels met het bespelen van de euphonium. Na enkele jaren actief te zijn 
geweest in het jazzcircuit, is hij gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Hier 
werkte hij samen met onder andere John Ruocco, Stephane Galland, Jeroen van Herzeele en 
Kris Defoort. Ook volgde hij masterclasses en privélessen bij Chris Speed, Ellery Eskeli en Sa-
muel Blaser. 
Zes jaar geleden richtte Niels samen met muzikale vrienden de groep Ifa y Xango op. Ifa y 
Xango won in 2011 de prestigieuze Gent Jazz Contest, en speelde het daarop volgende jaar op 
het Gent Jazz Festival. In 2012 kwam het eerste album uit met de titel Abraham. Abraham werd 
goed ontvangen en werd door New York City Jazz Magazine gekozen tot het beste debuut van het 
jaar. 
Niels heeft samengewerkt met bands zoals Mount Meru, MikMaak, Jens Maurits Orchestra en 
de internationale versie van de Braziliaanse live band DJ Tudo e sua gente de todo lugar. Ook 
werkte hij samen met onder andere Steve Swell, Marc Ducret, Joachim Badenhorst, Eric Thiele-
mans, Jef Neve, Teun Verbruggen, Riccardo Luppi, Lynn Cassiers, Marek Patrman en Manolo 
Cabras. 
 
 
Bouton Kalanda 
°1992, Kinshasa (COD) 
 
Bouton is geboren en opgegroeid in Kinshasa. Hij volgde zijn oudere broer, een danser, en be-
gon zo op jonge leeftijd te dansen in een traditioneel dansgezelschap. Later leerde hij likembe 
spelen dankzij zijn vriend en leraar Erick Ngoya. Na een aantal jaren sloot hij zich aan bij de 
Ngoya Jazz groep, waarin hij zowel likembe als percussie speelt en ook danst. Hij werkt samen 
met de percussionist 36 Seke, o.a. bij de groep Chez Starlette. In Kinshasa sloot hij zich aan bij 
een groep muzikanten die zich inspireerden op het barokrepertoire, wat in 2014 resulteerde in 
Coup Fatal, een samenwerking tussen Fabrizio Cassol en Rodriguez Vangama, in regie van Alain 
Platel. Gedurende meer dan twee jaar, ging Bouton als likembespeler en danser op wereldtour-
nee waarbij Coup Fatal meer dan honderd keer opgevoerd werd.  
Bouton streeft ernaar zichzelf niet tot traditionele muziek te beperken, maar eerder zijn muzikale 
horizon zo veel mogelijk te verbreden. 
 
 
Erick Ngoya 
° 1988, Kinshasa (COD) 
 
Erick speelt likembe en gitaar, zingt en schrijft muziek. Hij groeide op in een familie van muzi-
kanten. Zijn vader, een gitarist, richtte de Ngoya Jazz groep op, die zich inspireerde op de tradi-
tionele muziek uit Bas-Congo. Vandaag is Erick ook lid van die groep. Daarnaast geeft hij ook 
likembe lessen. 
In Kinshasa sloot hij zich aan bij een groep muzikanten die zich inspireerden op het barokreper-
toire, wat in 2014 resulteerde in Coup Fatal, een samenwerking tussen Fabrizio Cassol en Rodri-
guez Vangama, in regie van Alain Platel. Gedurende meer dan twee jaar, ging Erick als likembe-
speler en danser op wereldtournee waarbij Coup Fatal meer dan honderd keer opgevoerd werd.  
 
 
Silva Makengo 
°1973, Kinshasa (COD) 
 
Sylva is geboren en opgegroeid in Kinshasa. Hoewel zijn vader een likembe speler was, leerde 
Sylva zichzelf spelen. Op twaalfjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een folk group uit Bas-Congo 
waarin hij zong, likembe speelde en waarvoor hij muziek schreef. Vervolgens richtte hij zijn ei-
gen groep op, Touzolana, die vaak gevraagd werd voor vieringen en feesten en al twee albums 
uitbracht. Hij werkte samen met Eddy Mboyo, voor wiens groep La Sanza hij als solist gevraagd 
werd. Sylva geeft ook likembe lessen. 
Ook in Kinshasa sloot hij zich aan bij een groep muzikanten die zich inspireerden op het ba-
rokrepertoire, wat in 2014 resulteerde in Coup Fatal, een samenwerking tussen Fabrizio Cassol en 



Rodriguez Vangama, in regie van Alain Platel. Gedurende meer dan twee jaar, ging Silva op we-
reldtournee waarbij Coup Fatal meer dan honderd keer opgevoerd werd.  
 
 
Michel Seba 
° 1973, Brussel (BE) 
 
Michel Seba werd in 73 geboren in de streek rond Aarlen en groeide er op in een familie van 
gepassioneerde muzikanten. Van in de wieg hoort hij het geluid van de doedelzak en de draailier. 
Hij start zijn opleiding met een reeks stages aan de Académie International d’Eté dankzij Chris 
Joris en Didier Labarre. Na het middelbaar is het niet meer dan een logische stap dat hij het 
zuiden van Luxemburg achter zich laat om percussie te gaan studeren aan het Koninklijk Con-
servatorium voor Muziek in Brussel, onder leiding van Frank Michiels en Diederik Wissels. 
Zijn capaciteit om verschillende genres door elkaar te spelen en zijn groeiend talent maken hem 
al snel bekend en hij wordt dan ook gevraagd om samen te werken met de allergrootsten: Eric 
Legnini, Eddy Louiss, Toots Thielemans of nog Eric Truffaz, Paco Sery en vele anderen. Hij 
voelt zich goed in alle genres, of het nu jazz, folk of wereldmuziek is. Dat bewijst hij meer dan 
eens, op festivals zoals het Jazz Festival in Montréal, de Jazz Marathon in Brussel of het wereld-
beroemde Montreux Jazz Festival. Als vaste waarde van de Belgische muziekscène, geeft hij re-
gelmatig stages en workshops in België zoals aan de de Akdt van Libramont en in het buiten-
land, met name in Burkina Faso en Vietnam. 
Ook variété heeft geen geheimen voor hem en hij krijgt dan ook de kans om te spelen/op te ne-
men met Maurane, Axelle Red en Adamo én deel uit te maken van het orkest van “The Voice” 
België. Hij heeft ook verschillende opnames gedaan voor filmmuziek en commercials. Hij 
maakte deel uit van verschillende multidisciplinaire projecten in het theater of in het hedendaags 
circus van Féria Musica. Hij gaat geen muzikale uitdaging uit de weg en hij maakt dan ook deel 
uit van de groep Soledad die zijn inspiratie haalt uit de klassieke muziek en tango nuevo. 
De laatste creatie van Fabrizio Cassol en Alain Platel, Requiem pour L. die dans, jazz en opera 
combineert is nog eens een voorbeeld van de artistieke diversiteit waar Michel zo van houdt. 
Michel leidt ook nog zijn eigen projecten zoals de groep Slang, samen met François Garny en 
Manuel Hermiz. Dit “etno-coltraniaans” jazz trio heeft al vijf albums gemaakt en reist de hele 
wereld af. 
 
 
Hildegard De Vuyst 
° 1963, Aalst (BE) 
 
“Eind ‘94 werkte ik voor het eerst als dramaturg, bij Het muziek Lod. Toen Lod in ’95 een co-
productie aanging met les ballets C de la B voor La Tristeza Complice, werd dat het startschot 
voor een lange samenwerking met regisseur Alain Platel. Ik kijk met trots terug op Iets op Bach, 
Wolf, vsprs, pitié!  Out of Context-for Pina, C(H)ŒURS, tauberbach en nicht schlafen. Als freelancer 
werkte ik ook nog samen met andere choreografen uit dezelfde stal: Koen Augustijnen (To crush 
time) en Sidi Larbi Cherkaoui (Rien de rien). Ondertussen gaf ik workshops (dansdramaturgie) in 
Amsterdam, Lublin of Aarhus; ik gaf les op het Rits, de Brusselse school voor acteurs en regis-
seurs; ik zette een publicatie op poten over de kunstencentra in Vlaanderen (Alles is rustig) in sa-
menwerking met het Vlaams Theater Instituut; ik liep weg van de X-group bij P.A.R.T.S., enzo-
voort…   
Vanaf 2001 nam mijn bestaan een nieuwe wending: de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (kort-
weg KVS) in Brussel kreeg een nieuwe leiding en ik ging er aan de slag als dramaturg. De uitda-
ging om van dit doodse repertoiretheater een vitale plek voor de hele stad te maken was groot, 
de inzet enorm en de voldoening navenant. Vanaf 2006 is de volledige nieuwe infrastructuur 
klaar, waardig ingewijd door het korenproject ism Alain Platel en Fabrizio Cassol, en kunnen we 
de werking nog meer slagkracht geven in het centrum van de stad. Maar ondanks mijn verre-
gaande engagement binnen KVS, ga ik als Platel roept.  
Het is ook de 'schuld' van Platel dat ik voor het eerst in Palestina ben terechtgekomen, in 2004. 
Dat heeft later geleid tot PASS (Performing Arts Summer School), een lange termijnproject met 
jonge Palestijnse podiumkunstenaars dat ik sinds 2007 coördineer, een samenwerking tussen 
KVS, les ballets C de la B en A.M. Qattan Foundation in Ramallah. Het orgelpunt hiervan is de 



productie Badke met 10 Palestijnse dansers die in het voorjaar van 2014 naar Palestina reist. 
Vanaf september 2016 maak ik deel uit van de ploeg van les ballets C de la B en geef als drama-
turge ook mee vorm aan het Festival de Marseille.”  
 
 
Maribeth Diggle 
° 1979, Torrington (USA) 
 
De Amerikaanse sopraan trad op in grote zalen overal ter wereld, waaronder Sadler’s Wells, Het 
Concertgebouw, Théâtre de la Ville, Göteborg Opera, Opera North, Staatsoper Unter den Lin-
den, Staatstheater Mainz, Stadttheater Ulm, Ruhr Triennale, Mercat de les Flors, Seoul LG Arts 
Center en Wien Tanzquartier. Ze kreeg haar vocale opleiding aan het Boston University Tangle-
wood Institute, de Musik Hochschule Luzern, het Conservatorium van Amsterdam, en stu-
deerde cum laude af aan de Nederlandse Nationale Opera Academie. Haar repertoire omvat rol-
len als Medea van Cherubini, Die Frau (Erwartung), Alice Ford (Falstaff), Cio cio san (Madama 
Butterfly), Donna Elvira (Don Giovanni), Tatjana (Eugene Onegin) en de titelrol in Aida. Ze 
trad op samen met het ASKO/Schönberg Ensemble, het Limburgs Symfonie Orkest, het 18th 
Century Orchestra, de Azerbaijan National Philharmonic en is een frequente gaste van het Ver-
tixe Sonora Ensemble. 
Maribeth toerde als soliste met Les Ballet C. de la B. en bracht "VSPRS" en "Pitié!" in theaters in 
heel Europa onder de muzikale leiding van Fabrizio Cassol. Ze trad ook op in Japan, Zuid-Ko-
rea en de Democratische Republiek Congo. "Pitié!" is te zien in een documentaire getiteld "Pas-
sion, Last Stop Kinshasa" (Nachtaktivfilm), die in mei 2010 op ARTE TV vertoond werd. Sa-
men met leden van het gezelschap, werkte ze als artistiek coach mee tijdens de International 
Sommerlabor (Frankfurt am Main) en blijft ze dansers coachen aan de Hochschule für Musik 
und Tanz Köln en tijdens de zomerworkshops van Les Ateliers C. de la B. 
In de toekomst brengt ze o.a. haar eigen creatie "Falling" samen met Ezequiel Menalled, zal ze 
de titelrol zingen in Aida tijdens het Opera Spanga Festival en is ze te zien in “The Jewish Con-
nection” (Lisi Estaras/Ido Batash), dat in première gaat tijdens de Jerusalem International 
Dance Week. 
 
 
Quan Bui Ngoc 
° 1976, Hanoi (VN) 
 
Als kind begint Quan Bui Ngoc zijn dansopleiding aan de Nationale School van Vietnam. In 
1996 gaat hij bij het Ballet van de Opera van Hanoi. In 1997 nodigt Bernadette Tripier hem uit 
om naar Frankrijk te komen. In 2002 werkt hij samen met Alain Platel in Wolf. De samenwer-
king wordt verdergezet met vsprs (2006) en pitié! (2008), Out of Context-for Pina (2010), 
C(H)OEURS (2012). Hij doet mee aan Bolero van Lisi Estaras (2009) en creëert mee I know a 
place (2009) voor de dansschool van Istres. Samen met Juliana Neves en Samuel Lefeuvre maakt 
hij de voorstelling Jump or Fall (november 2009). In 2011 gaat hij bij het Australische gezelschap 
AUSTRALIAN DANCE THEATRE voor de tournee van Be Your Self. Hij is één van de op-
richters van 3art3, danscompagnie uit Zürich, waar hij met Daniel Hellmann K. en Untold cre-
eerde. Hij maakt creaties met andere dansers, deed een choreografie met 200 kinderen voor de 
oorlogsherdenking in Ieper, maakte de voorstelling Parallell Lines – een stuk met gevangenen in 
Brugge, en was choreograaf/regisseur voor The Roof – een stuk voor de Ho Chi Minh Opera in 
Vietnam (2015). Quan geeft regelmatig les en workshops in Europa en is coach bij andere dan-
sers en gezelschappen. 
 
 
Steve De Schepper 
° 1966, Gent (BE) 
 
Steve De Schepper, Gents acteur, regisseur, zanger werkt sinds 2012 bij les ballets C de la B als 
toermanager, resident director en artistiek assistent van Alain Platel. Hij verleende zijn medewer-
king aan Au Delà, tauberbach, En avant! Marche, nicht schlafen en nu Requiem pour L. Ook bij 



de toekomstige les ballets C de la B producties Prod'19 en Mein Gent zal Steve worden betrok-
ken. 
Daarbuiten is hij nog te zien als free lance acteur: zo speelde hij in 2017 mee in Vele hemels bo-
ven de zevende, film van Jan Matthys, speelde en regisseerde hij bij muziektheater Minth (in 
Strauss’ Vleermuis en Jekyll & Hyde), speelt en zingt hij in Les Quatre au Quai (in Scène sur 
Seine en Alors on Chante), en is hij te zien als koning in De Koning zonder Schoenen van kin-
dertheatergezelschap 4Hoog Producties. In de nabije toekomst staan een bewerking van Mieke 
Maaike's Obscene Fabels en een aantal muziektheaterproducties op stapel. 
 
 
Simon Van Rompay 
° 1985, Leuven (BE) 
 
Simon Van Rompay studeerde in 2009 af aan de Brusselse kunstschool RITCS. Sindsdien werkte 
hij op tal van audiovisuele projecten voor televisie, kunstprojecten en het theater. Hij maakte 
verschillende documentaires over muziek en kunst die voorgesteld werden op diverse festivals 
wereldwijd. Hij is geïnteresseerd door de interactie tussen muziek, video en toeschouwer. Sinds 
2012 werkte hij mee aan talrijke opera’s voor De Munt in Brussel. 
 
 
Carlo Bourguignon 
° 1962, Tienen (BE) 
 
Hij werkte vijf jaar in het Kaaitheater en zeven jaar in de KVS, als regieassistent, productiemede-
werker en toneelmeester. Bij P.A.R.T.S. was hij technische begeleider van studentenprojecten. 
Sinds 2000 is hij werkzaam bij les ballets C de la B. Hij maakte er lichtontwerpen voor de pro-
ducties van Alain Platel: Wolf, vsprs, pitié!, Out of Context-for Pina, C(H)ŒURS, tauberbach, Coup Fa-
tal, nicht schlafen, van Alain Platel en Frank Van Laecke: En avant, marche!, van Sidi Larbi Cher-
kaoui: Tempus Fugit, van Koen Augustijnen: Just another landscape for some jukebox money, bâche, IM-
PORT EXPORT, voor het project 1,2,3 / Propositions, Patchagonia, Monkey Mind (Lisi Estaras), 
voor La Esclava (Lisi Estaras/Ayelen Parolin), voor Asobi (Kaori Ito) en voor Untold (3art3 Com-
pany). 
 
 
Bartold Uyttersprot 
° 1976, Brussel (BE) 
 
Hij studeerde hobo, contrabas en piano aan de Kunsthumaniora’s van Leuven en Brussel. 
Daarna volgde hij een opleiding geluidstechniek aan het SAE Institute in Amsterdam. Sinds 
2008 werkt hij voor les ballets C de la B en verzorgde hij het geluid voor Ashes (Koen Augustij-
nen), primero-erscht, Monkey Mind, (Lisi Estaras), La Esclava (Lisi Estaras/Ayelen Parolin), Pénombre 
(Rosalba Torres Guerrero/Lucas Racasse), Out of Context – for Pina, C(H)ŒURS, tauberbach, nicht 
schlafen (Alain Platel), Gardenia en En avant, marche! (Alain Platel/Frank Van Laecke), Asobi (Kaori 
Ito). 
 
 
Carlo Thompson 
° 1983, Cape Town (ZA) 
  
“De onbeschrijfelijke diepgang van muziek, die zo makkelijk te begrijpen en toch onmogelijk uit 
te leggen is, is te wijten aan het feit dat muziek uitdrukking geeft aan alle emoties van ons diepste 
zelf, maar zonder ook maar iets van de realiteit te tonen en ver weg te blijven van de pijn... Mu-
ziek drukt enkel de kern van het leven en de gebeurtenissen uit, nooit de gebeurtenissen zelf.” 
(Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain) 
 
 
Dorine Demuynck 
° 1968, Torhout (BE) 



 
Dorine Demuynck studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten 
in Gent. Vanaf  1992 maakte ze licht- en textielsculpturen, installaties en performances. 
Daarnaast werkte ze als freelance accessoiriste, kostuum- en decorontwerpster voor 
verschillende kortfilms en theatergezelschappen: 4 Hoog, de komedie Tai’m outh en Zoe Bizoe van 
Bart Vanneste en De grote Boodschap van Wim Willaert. Ze ontwierp kostuums en accessoires voor 
de voorstellingen Lof  der waanzin, Spaak, Het Bestand, Duizend man sterk en Schoft van Kommil Foo 
en voor Zonder u van en met Mich Walschaerts en Ineke Nijssen.  
Ze was kostuumassistente voor Je suis sang bij Jan Fabre en kostuumontwerpster voor creaties 
van Hans Van den Broeck (Lac des singes, Almost Dark  en  En servicio) en van Patrick Corillon (De 
blinden).  
Dorine Demuynck werkte als kostuumontwerpster in verschillende producties van les ballets C 
de la B: voor Patchagonia, Bolero, primero-erscht, Dans Dans en La Esclava van Lisi Estaras, Out of  
Context-for Pina, C(H)ŒURS en Coup Fatal van Alain Platel. In samenwerking met het KIP was 
ze de kleedster voor Ladycock. Ook voor Compagnie Cecilia ontwierp ze kostuums voor 
verschillende voorstellingen: The broken circle breakdown en Giovanni van Johan Heldenbergh, Ensor 
van Arne Sierens. Ze maakte de kostuums voor Circus Ronaldo in Fidelis Fortibus. Daarnaast is ze 
style-consulente voor diverse zangers en muzikanten en nam ze deel aan verschillende 
evenementen en exposities.  
In 1999 ontving Dorine Demuynck de publieksprijs van het kunstsalon Gent met de installatie 
Geofferd aan de straatstenen. 
voor Circus Ronaldo in Fidelis Fortibus. Daarnaast is ze style-consulente voor diverse zangers en 
muzikanten en nam ze deel aan verschillende evenementen en exposities.  
In 1999 ontving Dorine Demuynck de publieksprijs van het kunstsalon Gent met de installatie 
Geofferd aan de straatstenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Chris Van der Burght 

 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
 
Foto’s: te downloaden via www.lesballetscdela.be/prof 
username: press 
paswoord: prosite 
klik verder op ‘Requiem pour L.’ 
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