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n130 Maart 2021

Dag Allemaal !
Deze maand brengt opnieuw zijn reeks van afgelastingen van concerten en workshops. Het is elke keer een liefdesverdriet voor
zowel ons als de organisatoren. Maar laten maar liever over goede dingen babelen. Die nieuwsbrief praat over een ontmoeting
tussen een accordeonist en een textielkunstenares, over een doedelzakspelster die de beste Italiaanse muzikanten bezoekt, over
een twintiger die op de Vlaamse radio wordt gehuldigd en tot slot over jonge improvisatoren op stomme films. Geniet van het
lezen en het luisteren!
- Birgit Bornauw & Benjamin Macke

Alterspection
Viviane Sagnier is een textielkunstenares. Ze is het hele jaar in residentie in La Commanderie te Élancourt (streek van Parijs), een
locatie voor allerlei soorten van artiesten. Ze werkt eraan voor haar volgende tentoonstelling, "Alterspection", waarvoor ze de
soundtrack aan Benjamin Macke besteld heeft. Momenteel werken ze samen aan de creatie van deze installatie, waarvan
de voorstelling op 7 mei gepland is, voor een tentoonstelling tot eind juni.

Duo Bottasso nodigt Birgit Bornauw uit
Sinds het begin van ons gezondheidsongeval, hebben we videoclips gekozen te bieden in plaats van livestreams te maken. De
broers Nicolo en Simone Bottasso hebben een interessant compromis gevonden door een reeks vooraf opgenomen concerten aan
te bieden met live verbinding van alle deelnemende muzikanten. Voor de laatste van deze concerten nodigden ze Birgit Bornauw uit
voor een energieke en ongelooflijk gebeitelde set. De video's van deze concerten zullen binnenkort beschikbaar zijn in replay.
(WAARSCHUWING: dit zal nooit, echt nooit, een concert in een zaal vervangen).

Marieke Van Ransbeeck op de VRT
Radio Klara viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan. In deze context brengt de radio verschillende twintiger artiesten in het
licht, waaronder Marieke Van Ransbeeck. Jullie zullen regelmatig de hele eerste week van maart naar haar luisteren op de VRT, met
als hoogtepunt de uitzending donderdag 4 maart om 20u van een concert die werd in januari in Studio Toots opgenomen met:
Marieke Van Ransbeeck : doedelzakken
Benjamin Macke : accordeon en voetbas
Dimos De Beun : klavecimbel
Ronan Kernoa : barok cello
Jullie kunnen naar de concert op Radio Klara luisteren en ook naar de video van de concert op VRT NU kijken.

Schoolworkshops : muziek voor beelden
Benjamin Macke leidde de afgelopen weken bijzondere muziekworkshops in de School Saint-Adrien te Villeneuve d'Ascq (NoordFrankrijk) : muziekworkshops voor beelden. Hij vertelt ons erover in deze video door Pauline Lesniak.

Agenda van de muziekstages
Zaterdag 17 en zondag 18 April 2021
Samenspel met Benjamin Macke
Doedelzak met Birgit Bornauw
Draailier & Doedelzak in Sint-Michielsgestel (Nederland - Zuid-Brabant)
AFGELAST

Van vrijdag 14 tot zondag 16 Mei 2021
Accordeon met Benjamin Macke
Doedelzak met Birgit Bornauw
Sommerbordunale te Schaephuyzen (Duitsland - Nordrhein)

Van donderdag 12 tot zondag 15 Augustus 2021
Samenspel met Benjamin Macke
Doedelzak met Birgit Bornauw
Stages Qiqalson te Floreffe (België - Provincie Namen)

Agenda van de concerten
Vinden de details van de concertdata op :

Zaterdag 13 Maart 2021
Duo Macke-Bornauw
Marles-les Mines (Frankrijk - Pas-de-Calais)
Droit de Cité
AFGELAST
Zaterdag 20 Mars 2021
Shillelagh
Culturele Centrum van Wanze (België - Provincie Luik)
Zondag 28 Maart 2021
Les Contes à 1000 Gueules
Forum Départemental des Sciences te Villeneuve d'Ascq (Frankrijk - Nord)
AFGELAST
Vrijdag 2 April 2021
Ciné-concert de Poche
Festival Grott'esque in La Cité Souterraine te Naours (Frankrijk - Somme)
Van 03 tot 06 April 2021
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Festival National d'Accordéon van Termignon (Frankrijk - Savoie)
AFGELAST
Woensdag 28 Avpil 2021
Midsummer Dream
Live Stream uit De Graaf te Gent (België - Oost Vlaanderen)
Donderdag 29 April 2021
Midsummer Dream
Kerk van Veltem-Beisen (België - Vlaams-Brabant)
Vrijdag 30 April 2021
Midsummer Dream
't Ey in Belsele (België - Provincie Antwerpen)

En ook...
Woensdag 4 Maart 2021 - 20u
Marieke Van Ransbeeck - Benjamin Macke - Dimos De Beun - Ronan Kernoa
Radio Klara en VRT NU
Vrijdag 12 Maart 2021
Duo Macke-Bornauw - Curly Music
Opname bij "Le Monde est un village" op RTBF

La Boutique de la Compagnie !
Al die producties zijn op aanvraag in digitale versie beschikbaar
"free & fair" prijs

Duo Macke-Bornauw
Curly Music
(2020)
Prijs : 15 €
digitale versie : "free & fair" prijs

The Amazing Airbags

(2020)
Prijs : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Tuto*Diato
(2020)
Reeks van 10 pedagogische video's
over diatonische accordeon met Benjamin Macke

"free & fair" prijs

Shillelagh
Hemels Douwe
(2017)
Prijs : 12 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Shillelagh
40 Mélodies de Flandre et d'ailleurs
2016 - réédition 2020
Verzameling van 40 partituren
van de repertoire uit de 4 eerste CD's van Shillelagh.

Prijs : 15 €
version digitale : prix libre et conscient

Duo Macke-Bornauw
It's Baroque to my Ears
(2016)
Prix : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Shillelagh
Le Vagabond
(2013)
Prijs : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Duo Bastringue & Rachel Bazoge
L'Arbre à danses
(2010)
Prijs : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Shillelagh
Germaine
(2009)
CD uitverkocht
digitale versie : "free & fair" prijs

Duo Bastringue
Bruit qui danse
(2007)
Prijs : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Shillelagh
Danse sur l'eau
(2006)
Prijs : 10 €
digitale versie : "free & fair" prijs

Het is gedaan voor deze keer, tot binnenkort !
Birgit Bornauw & Benjamin Macke
Compagnie Macke-Bornauw
0032 (0)489 167 289
0033 (0)689 94 87 24
www.macke-bornauw.com | macke.bornauw@gmail.com
Rue de Willemeau 17 - 7500 Ere (België)

Jullie zijn nu 1263 geaboneerde lezers waaronder 280 voor de Nederlandse versie, dikke merci!
Als u zich wilt afmelden klik hier.

