


SLAGWERKMARATHON

Napolovs Slagwerkmarathon is een meesterlijke 
uitputtingsslag van bijna anderhalf uur die nooit 
eerder in Nederland tot leven is gebracht. Orkest 
De Ereprijs en slagwerker Konstantyn Napolov 
brengen samen nieuwe werken van vier internatio-
nale componisten in een uniek en ambitieus pro-
gramma. Het bestaat uit vier totaal verschillende 
benaderingen van slagwerkinstrumenten waarbij 
steeds op eigen wijze de concertante vorm wordt 
onderzocht. De componisten hebben zeer verschil-
lende geboortegronden en vertegenwoordigen 
daarmee een spannend palet.

Konstantyn Napolov speelt intens, voert choreo-
grafie uit, draagt poëzie voor en deelt uitspraken 
uit oude verhalen uit de Gouden Eeuw terwijl hij op 
exotische instrumenten speelt. Door de uitzonder-
lijke en zeer uitgebreide samenstelling van vormen 
is Konstantyn in dit concert veel meer dan alleen 
een slagwerker. Konstantyns motto voor dit con-
cert is dan ook: “het verschil moet zo groot moge-
lijk zijn!” Dit concert is naar zijn eigen zeggen “bijna 
onmogelijk” en zal dan ook zeker een permanente 
indruk achterlaten.

PROGRAMMA

Dit programma is een buitengewone mix van mu-
ziekstijlen, technieken en instrumenten. Het hoofd-
doel van de Slagwerkmarathon is om de grenzen 
en stereotypen van slagwerkinstrumenten te  
verleggen. Componisten Moritz Eggert (D), Peter 
Adriaansz (VS/NL), Martin Fondse (NL), Tansy 
Davies (VK) en Martín Francesco Mayo (VE/VS) 
behandelen de slagwerkinstrumenten, en alles 
wat daarvoor gebruikt kan worden, alsof ze deze 
als archeologische vondst hebben opgegraven. 
Elk instrument zal compleet onderzocht moeten 
worden voordat het in de spreekwoordelijk boeken 
kan worden weggeschreven!

Konstantyn Napolov (UA/NL)
Slagwerker

Konstantyn Napolov (1987) behaalde zijn 
bachelor- (2013) en masterdiploma (2015) cum 
laude aan de slagwerkafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag, opgeleid door  
Fedor Teunisse, Luuk Nagtegaal, Marinus Komst 
en Wim Vos. Voorafgaand behaalde hij zijn 
bachelor en master in slagwerk en directie aan de 
Nationale Muziek-Academie van Oekraïne (Kiev) 
- P. I. Tsjaikovski.
Napolov won verschillende prijzen en nam deel 
aan prestigieuze wereldconcoursen, waaronder 
het ARD Musikwettbewerb München, TROMP 
IMC Eindhoven, Dutch Classical Talent, twee 
eerste prijzen op de internationale concours  
in Belgrado en Servië als solist, met zijn Duo 
Delonix de eerste prijs van het Grachtenfesti-
val-concours in het Koninklijk Concertgebouw 
Amsterdam en de Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prijs.
Konstantyns spel is virtuoos en zeer geconcen-
treerd. Hij gaat geen enkele uitdaging uit de weg 
en maakt de performance intrinsiek onderdeel 
van een concert. Hem zien en horen spelen bete-
kent ondergedompeld worden, als in een trance!

Peter Adriaansz (VS/NL)
nieuw werk

Peter Adriaansz studeerde compositie aan de 
conservatoria van Den Haag en Rotterdam 
bij Louis Andriessen, Brian Ferneyhough en 
Peter-Jan Wagemans. Hij wordt vaak gekarakteri-
seerd als één van de meest bijzondere componis-
ten die momenteel in Nederland actief is. 
Hij ontving opdrachten van ensembles, festivals 
en individuele musici van over de hele wereld. 
Zijn werken worden wereldwijd regelmatig 
uitgevoerd en uitgezonden en hebben op vele 
podia gestaan, van het Holland Festival tot 
Huddersfield en van Tasjkent tot Toronto. In 2015 
werd zijn werk Scala II bekroond met de Matthijs 
Vermeulenprijs.
Zijn werk kenmerkt zich door een systemati-
sche, onderzoekende benadering van muziek. 
Een aanpak waarin klank, structuur en hoorbare 
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wiskunde de hoofdingrediënten vormen. Volgens 
Gilmore: “Zijn werk is abstracte muziek van hoog 
niveau, die het middeleeuwse idee van muziek 
als toegepast getal nieuw leven inblaast...”. 
Peter Adriaansz schrijft voor de Slagwerkmara-
thon een elektro-akoestisch slagwerkconcerto 
met een grote slagwerk set-up waarin voor dit 
stuk door Adriaansz speciaal gemaakte specifieke 
instrumenten zijn opgenomen. Konstantyn moet 
in deze compositie sociale en wetenschappelij-
ke teksten uit de literatuur van de Nederlandse 
gouden eeuw ritmisch uitspreken.

Moritz Eggert (DE) 
nieuw werk

Moritz Eggert studeerde piano en compositie  
aan het Dr. Hoch’s Conservatorium in Frankfurt 
bij Wolfgang Warenhäuser en Claus Kühnl,  
aan de Frankfurt University of Music and  
Performing Arts bij Leonard Hokanson en aan  
de University of Music and Performing Arts 
München bij Wilhelm Killmayer. Later vervolgde 
hij zijn pianostudie bij Raymund Havenith en 
Dieter Lallinger, en zijn compositiestudie bij 
Hans-Jürgen von Bose in München en post-
doctoraal compositie bij Robert Saxton aan de 
Guildhall School of Music and Drama in London. 
Moritz Eggert is sinds 2010 hoogleraar compo-
sitie aan de Hochschule für Musik und Theater 
München. 
Eggerts oeuvre omvat zeven opera’s, balletten 
en werken voor dans en muziektheater, vaak 
met ongebruikelijke performance-elementen. In 
1991 richtte hij samen met Sandeep Bhagwati het 
A*DEvantgarde festival voor nieuwe muziek op. 
Hij won de compositieprijs van het Salzburger 
Paasfestival, de Schneider-Schott Muziekprijs, de 
“Ad Referendum”-prijs in Montreal, de Siemens 
Förderpreis en de Zemlinsky-prijs. In 2003 werd 
hij lid van de Bayerische Akademie der Schönen 
Künste. Eggert schreef al eens een percussiecon-
cert met industriële geluiden.
Zijn grote voetbaloratorium In der Tiefe des 
Raumes voor de Ruhrtriennale 2005 en het 
wereldkampioenschap voetbal in Duitsland 2006 
kreeg veel media-aandacht in zowel Duitse als 
buitenlandse media. Moritz Eggert creëerde de 

openingsceremonie voor de FIFA World Cup 
2006 (samen met regisseur Christian Stückl en 
decorontwerper Marlene Pohley).
Voor de Slagwerkmarathon schrijft Eggert een 
concerto voor drumstel en exotische set instru-
menten van over de hele wereld dat een melodi-
sche richting bewandelt met hierin onder andere 
een octaaf lager gestemde Tiget-Gongs gemixt 
met vibrafoon, triangels, balafoon, marimba, 
glockenspiel, Thai-gongs, tam-tam, toms, bongo 
en conga.
Eggerts stuk staat centraal in dit programma.

Martin Fondse (NL)
nieuw werk

De muzikale alleskunner Martin Fondse is 
pianist, componist, arrangeur en dirigent. De 
algemeen aanvaarde grenzen tussen genres als 
klassieke muziek, jazz, Latin en wereldmuziek 
bestaan niet in zijn wereld.
Fondse is onderscheidend door zijn humoristi-
sche, verhalende stijl, variërend van poëtisch, 
empathisch tot delicaat. Hij werkte samen met 
grote artiesten als Pat Metheny, Terry Bozzio, 
Lenine, Peter Erskine, Doudou N’Diaye Rose, 
Vernon Reid, George Duke, Christina Branco, 
Claudio Puntin, Eric Vloeimans, Ernst Reijseger, 
Mariza, Sezen Aksu, Nils Wogram, Basement 
Jaxx, Matthew Herbert. Verder kreeg Fondse 
compositieopdrachten van onder meer het  
Koninklijk Concertgebouworkest, Holland  
Symfonia, Limburgs Symfonisch Orkest, Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw, The Meridian 
Arts Ensemble, het Metropole Orkest.
De musicus ontving vele internationale prijzen 
voor zijn jazz en muziek voor film en orkest. In 
2017 won hij de prestigieuze Boy Edgar Prijs. In 
november 2021 werd Martin Fondse voor twee 
jaar benoemd tot Componist des Vaderlands en 
fungeert nu als boegbeeld van de eigentijdse 
Nederlandse muziek.
De componist schrijft voor deze gelegenheid  
een nieuw muziekstuk speciaal voor Orkest  
De Ereprijs (vaste bezetting) met Konstantyn 
Napolov als slagwerksolist.
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Tansy Davies (VK) 
nieuw werk

Tansy Davies studeerde aan de Guildhall School 
of Music & Drama en Royal Holloway. Haar mu-
ziek wordt gespeeld door internationaal geprezen 
ensembles, waaronder het New York Philharmo-
nic, Ensemble intercontemporain, en het Tokyo 
Symphony Orchestra en op festivals als Ultima, 
Présences en Warsaw Autumn.
Davies’ werk is geïnspireerd door bronnen die zo 
divers zijn als Zaha Hadid (Spiral House) en An-
selm Kiefer (Falling Angel). Haar fascinatie voor 
de Troubadours komt tot uiting in Troubairitz, 
de liederencyclus uit 2010. Between Worlds, een 
reactie op 9/11 met een libretto van Nick Drake, 
ging in 2015 in première bij English National 
Opera (geregisseerd door Deborah Warner) en 
leverde een British Composer Award op. Recente 
werken omvatten Re-greening voor zangorkest 
- voor het National Youth Orchestra of Great 
Britain - en Forest, een concert voor vier hoorns 
in première door de Philharmonia onder Esa-Pek-
ka Salonen. Cave, een tweede opera-samenwer-
king met Drake, ging in 2018 in première door 
Mark Padmore, Elaine Mitchener en de London 
Sinfonietta. Davies is universitair hoofddocent 
compositie aan de Jacobs School of Music, India-
na University, VS.
Davies’ compositie voor de Slagwerkmarathon 
bouwt voort op de gespierde, op groove geba-
seerde aard van haar muziek en wordt laag voor 
laag opgebouwd, spelend met verschillende ster-
renbeelden en ritmische patronen. Deze com-
positie wordt geschreven voor de instrumentatie 
van Orkest De Ereprijs, maar de partituur kent 
flexibiliteit en is daardoor ook uitvoerbaar door 
andere bezettingen.

Martín Franscesco Mayo (VE/VS) 
nieuw werk: Boca arriba (upside down)

De 22-jarige Venezolaans-Amerikaanse compo-
nist, performer en pedagoog Martín Francisco 
Mayo woont en studeert momenteel in Den 
Haag. Hij is al op jonge leeftijd geëmigreerd en 
zodoende blootgesteld aan en beïnvloed door 
diverse muziekculturen. Mayo volgt momenteel 
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een Masters opleiding aan het Koninklijk  
Conservatorium en studeerde en werkte samen 
met onder meer Peter Adriaansz, Cornelis de 
Bondt, Martijn Padding, Calliope Tsoupaki en 
Rozalie Hirs.
In het vijfde jaar van zijn carrière heeft Mayo al 
talloze prijzen en onderscheidingen gekregen 
als componist en uitvoerder, waaronder een 
eervolle vermelding van De Ereprijs voor de 25e 
Young Composer’s Meeting 2020 in Apeldoorn 
en deelname aan de Masterclass Erasmusprijs in 
november 2019 met John Adams.
Mayo heeft composities in opdracht geschreven 
voor het Los Angeles Philharmonic, Orkest de 
Ereprijs, het Residentie Orkest, het New Euro-
pean Ensemble, het Oranjewoud Festival, het 
Amici Trio, Ensemble Spaceship en Konstantyn 
Napolov. In 2022 treedt hij op tijdens de  
Gaudeamus Muziekweek 2022 en het Musica 
Sacra Festival Maastricht 2022.
Martín Mayo is componist, arrangeur, zanger 
en daarnaast actief als hoboïst, jazzpianist en 
cuatrista. In 2020 heeft hij Warekes opgericht, 
een ensemble gevestigd in Zuid-Holland dat zich 
toelegt op een nieuwe inclusieve folklore.
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PLANNING

Aantal stukken/minuten

BEZETTING

Orkest

Solist

CONTACT

Artistieke leiding

Zakelijke leiding

Marketing

Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn
info@ereprijs.nl / ereprijs.nl

4 stukken, totaal 80 minuten 
(met pauze, 2x2 stukken) 

Twee fluiten (incl. piccolo, alt-, basfluit),
klarinet (incl. basklarinet), twee
saxofoons (incl. alt, sopraan, bas),
trompet, twee trombones, hoorn, tuba,
elektrische gitaar, basgitaar, slagwerk
(klassiek, modern, drums), piano

Konstantyn Napolov, percussie en 
drums (uitgebreide sets, changement 
hiervan in pauze) 

Aspasia Nasopoulou 
aspasia@ereprijs.nl, 06 249 393 24

Pieter Jongelie 
pieter@ereprijs.nl, 06 506 831 04

Marcel Vos
marcel@ereprijs.nl


