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Tien beste werken Toonzetters 2012 bekendgemaakt
Een vakjury van internationale festivalprogrammeurs heeft de selectie voor de vijfde
editie van Toonzetters bekendgemaakt. Uit meer dan honderd inschrijvingen koos de
jury de tien beste werken die kans maken op de Buma Toonzetters Prijs. Voor de
uitvoerende(n) wordt de Sena Performers Toonzetters Prijs uitgereikt. Aan beide is een
geldbedrag van € 10.000 verbonden.
De geselecteerde werken zijn (alfabetische volgorde op naam van de componist):
Michel van der Aa - Up-close
Richard Ayres - no.46
Silvia Borzelli - Own Pace (Amnesia 3)
Guus Janssen - Vrije Tijd
Noriko Koide - Tamamushi Nostalgia
Yannis Kyriakides - The Trojan Light
Arnold Marinissen - Von Pferden, Gräsern, Sonnen, Menschen
Yu Oda - The Scheme of the Sea Organ
Matijs de Roo - Im grossen schweigen
Andys Skordis - "The deeper you go...the deeper you go...the deeper you go...deeper you
go...you go...you?"
De werken worden uitgevoerd tijdens Toonzetters op zaterdag 23 juni 2012, als onderdeel
van het Holland Festival in het Muziekgebouw aan ’t IJ, en worden uitgezonden door NTR
Radio 4.
Selectie Toonzetters
Iedereen, componisten zelf, maar ook artistiek leiders van ensembles en orkesten,
journalisten en het publiek kon composities aandragen. Alleen werken van Nederlandse of in
Nederland woonachtige componisten die in het seizoen 2010/2011 hun eerste uitvoering
beleefden, konden in aanmerking komen voor Toonzetters.
Toonzetters vindt plaats op zaterdag 23 juni 2012 in het Muziekgebouw aan ’t IJ, als
onderdeel van het Holland Festival.

De jury van de Buma Toonzetters Prijs wordt gevormd door:
Lars Petter Hagen (Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Noorwegen)
Andrew Kurowski (BBC, Verenigd Koninkrijk)
Tadeusz Wielecki (Warsaw Autumn, Polen)
Lucas Vis (dirigent, juryvoorzitter, Nederland)
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie, neem contact op met Ikaros van Duppen (Buma Cultuur);
ikaros.van.duppen@bumacultuur.nl of via 035 - 672 74 00.

