
 20:00 CONCERT MIX-UP 
  UNDER THE ARTISTIC DIRECTION OF RAOUL LAY
  Jean-Marc Fabiano  Accordion
  Aljosja Buijs  Elektrische piano 
  Christian Bini  Percussie  
  Paul Vos  Elektrsiche gitaar 
  - Franck Zappa, Black page 
  herschreven door Olivier Stalla voor elektrsiche piano, accordion en elektrische gitaar
  - Ezequiel Menalled, Retazos
  opdracht door Gaudeamus Music Week  première 10/09/2011 voor kwartet
  - Luca Macchi, Magnetismo aureo, (création mondiale)
  opdracht voor Mix-up
  - Alice Berni, Icla (création mondiale)
  opdracht voor accordion en percussie, gemaakt tijdens de Marine Fire Battalion barracks in Saumaty in Marseille als onderdeel van  
  de Euroméditerranée workshop met Marseille-Provence 2013

 21:00 SNACK

 22:00 CINEMA
  200 Motels, by Tony Palmer and Frank Zappa
  With Ringo Starr, Theodore Bikel and Keith Moon
  In dit psychedelische verhaal komt Frank Zappa’s vreemde band, The Mothers, aan in de vredige stad Centerville.

Drie ensembles, uit drie Europese landen, orkest de ereprijs uit Apeldoorn (NL), ensemble Télémaque uit Marseille (FR) en Musiques Nouvelles uit 
Mons (BE), stellen een nieuw orkest samen: ECO – European Contemporary Orchestra. (het Orkest van de 21ste Eeuw).
De musici uit de drie ensembles geven in een kleine samenstelling een experimenteel concert genaamd  ‘Small-Form’. Hierin willen zij het ECO-geluid 
benaderen zoals dit in de <<Try Out>> in 2012 door de 33 verenigde musici van het ECO-orkest gepresenteerd gaat worden. 
Volledig gewijd aan de hedendaagse muziek biedt ECO een nieuw uitgangspunt voor composities waarin een symfonische invalshoek wordt gecom-
bineerd met nieuwe technologieën, stem en elektronische instrumenten én waarin gebruik kan worden gemaakt van de kracht en plooibaarheid van 
een ensemble.

In samenwerking met Gaudeamus Muziekweek (Utrecht/Nederland), nodigen we Europese of in Europa woonachtige componisten uit, die open-
staan voor diverse stijlen en uitingsvormen. Op deze manier wil het orkest dienen als artistieke en culturele springplank. Daarnaast wil het de profes-
sionalisering van Europese componisten en uitvoerders bevorderen door ze meer mogelijkheden tot componeren te bieden en ze daarin meer vrijheid 
te geven.

L’Ensemble Télémaque presents 
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17 € : Concert / Snack / Cinema – Reservation recommended
Cinéma L’Alhambra - 2 rue du Cinéma - Marseille (16e)

T +33 (0)4 91 46 02 83 & + 33 (0)4 91 39 29 13 - cinema.alhambra13@orange.fr
HOW TO GET TO L’ALHAMBRA: By car (10 minutes from the Old Port): take the motorway from the Coast (A55), take the St André-St Henri 
exit towards St Henri; once you reach St Henri, you will see signs for Alhambra. By public transport: Getting there: Métro Bougainville + bus 36 
get off at Rabelais frère - Getting back (towards the city centre): Fluobus n° 535 Car sharing Possible for return journey. Please speak to reception.


