"Gramvousa" fl/bass clar/pf 12'20'' 1995
When Harry Sparnaay asked me to write a piece for Het Trio, I was reading Tim
Severin's The Ulysses Voyage in which he describes a detailed reconstruction of the
famous voyage of Ulysses. Gramvousa is the name of a small island north-west of
Crete which plays an important role in it- it is the point of no return in the
hazardous voyage to Ithaca . I was there and also experienced the unexpected
erupting gusts of wind that suddenly dissappeared as mysteriously as they had
appeared.
The analogy with a composer starting on a new work struck me, the making of a
new piece is like taking on a journey towards an uncertain destination. Once the
destination is reached the roles are reversed, now the musicians have to undertake
the sometimes hazardous journey. This atmosphere prompted the choice of the
musical material for the tape part, of which practically all sounds were derived from
the actual instruments.
I wish the musicians and audience bon voyage!
In de tijd dat Harry Sparnaay mij vroeg een werk voor "Het Trio" te maken, las ik
een boek van Tim Severin The Ulysses Voyage waarin een nauwgezette
reconstructie van de reizen van Odysseus wordt beschreven. Gramvousa is de
naam van een eiland ten noord-westen van Kreta dat een belangrijke rol hierin
speelt, het is het ‘point of no return' op de gevaarlijke reis naar Ithaca. Ik ben er
geweest en maakte ook mee hoe plotseling uit het niets heftige rukwinden konden
opsteken om daarna weer even onvoorspelbaar te verdwijnen. De overeenkomst
tussen deze situatie en de gevoelens van een componist die een opdracht
aanvaardt frappeerde mij. Het maken van een nieuw werk is in het begin vaak als
een reis met onbekende bestemming. Is dat proces eenmaal voltooid, dan worden
de rollen omgekeerd en zijn het de uitvoerdenden die een soms riskante reis
moeten ondernemen. Deze sfeer was mede bepalend voor de keuze van het
materiaal voor de band.
Bijna al het materiaal werd ontleend aan de instrumenten van het ensemble.
Ik wens de musici en toehoorders een goede reis!

