Leonardo Festival programma
Za 20 uur, Grote Zaal, gratis
Inleiding op Het Oog van Leonardo door Egon
Kracht. Wat fascineert hem zo in Da Vinci en hoe
toonzet je een genie?
Het Leonardo Festival is een experimenteel
festival dat zich richt op het stimuleren van
serendipiteit (de ongezochte vondst). Het is
onderdeel van een meerjarig project van Egon
Kracht rondom Leonardo da Vinci.
26 en 27 oktober 2013
MuzyQ, Atlantisplein 1, Amsterdam
Kaarten via www.hetoogvanleonardo.nl.

ZATERDAG 26 OKTOBER 2013
Za 16 uur, Grote Zaal, gratis
Opening door Pek van Andel. Hij kreeg de IgNobelprijs voor de MRI-scan van de geslachtsdaad, ontwikkelde een kunstmatig hoornvlies en
deed experimenteel onderzoek naar de Leidse
balpenmoord. Pek van Andel is dè Nederlandse
belichaming van serendipiteit. Momenteel schrijft
hij een wetenschappelijk verhandeling over
serendipiteit. In zijn voordracht is toeval in hoge
mate bepalend: “Je zoekt naar een naald in een
hooiberg en rolt eruit met een boerenmeid.”
Za 17 uur, Grote Zaal, gratis
Aansluitend rondetafelgesprek olv Martijn van
Calmthout (wetenschapsjournalist Volkskrant)
over de waarde van serendipiteit in kunst,
wetenschap, e-cultuur en manage-ment. Met Pek
van Andel (serendipitoloog); Ianus Keller
(www.forinspirationonly.nl); Sebastian Olma
(www.serendipity-lab.com); en Gyuri Vergouw
(www.1minutemanager.nl)
Za 18-20 uur, Restaurant,  €20
Renaissancemaaltijd met muziek van Ensemble
Corona. Heleen Gerretsen (cornetto, blokfluit) en
Margo Fontijne (vedel) spelen muziek uit de tijd
van Leonardo da Vinci en vertellen over
banketten en tafelmanieren rond 1500. De kok
van MuzyQ bereidt voor de gelegenheid een
maaltijd met lamsbout, dadels en pastinaak.

Za 20.30 uur, Grote Zaal,  €  15
Het Oog van Leonardo, muziektheatervoorstelling van Egon Kracht & The Troupe over
de kunst en de wetenschap van Leonardo da
Vinci. “IJzersterk  muzikaal  mistgordijn”  (VK,  14  
okt 2013).

ZONDAG 27 OKTOBER 2013
Zo Hele dag, Binnenplaats, gratis
Voor het Sforza-paard maakte Leonardo vele
schetsen. Maar het monument kwam er nooit
omdat het brons omgegoten moest worden tot
kanonnen, toen de oorlog uitbrak. Het paard is in
opblaasbare uitvoering op ware grootte (7 meter
hoog) te bezichtigen. Met dank aan de expositie
Da Vinci - The Genius.
Zo 11-13 uur, Foyerdek, gratis
Het Buurtatelier is een werkplaats waar kinderen
hun eigen machine kunnen bouwen met
industrieel afval. Ook kan iedereen meewerken
aan een gesammtkunstwerk dat aan het einde
van de dag gepresenteerd wordt. Door Titia Sprey
en Mette Steincke.
Zo 11 uur en 12 uur, Music Matrix, gratis
Jammen XS is een muziekworkshop voor
kinderen gebaseerd op improviseren en
componeren. In 40 minuten gaan kinderen op
zoek naar de klanken en ritmes die ze mooi
vinden en vormen ze samen een orkestje. Door
Dominique Romeny.
Zo 11-12.30 uur, Restaurant, gratis
Workshop schrijven door Hetty Kleinloog (één
van de librettisten van Het Oog van Leonardo),
over het actieve proces van gevonden worden.
Welke woorden, metaforen, zinnen komen op je
af als je je openstelt voor serendipiteit?

Leonardo Festival programma
ZONDAG 27 OKTOBER 2013 (vervolg)
Zo 11-17 uur, Foyerdek, gratis
Het Schreck Ensemble presenteert electroakoestische muziek met de BassBoxen, die
autonoom geluiden produceren en soms in
interactie treden met live muzikanten. Om 12 uur
performance met theremin, om 14 uur met viool,
om 15 uur met stem en om 16 uur met viool en
stem. Met o.a. Hans van Eck.
Zo 12-14 uur, Foyerdek, gratis
Presentatie door KindKind, het schrijversduo dat
een kinderboek schreef over Da Vinci: Secret
Scouts en De Verloren Leonardo, vol
kunsthistorische feiten en boordevol spanning.
Door Wendel en Dennis Kind.
Zo 13-15 uur, Foyerdek, gratis
Viool- en strijkstokkenwerkplaats door
Muziekatelier Amsterdam, waarbij wordt
getoond hoe de mooiste klank vaak ongezocht
ontstaat. Met violen om het zelf te ervaren. Door
Ascon van der Westen.
Zo 13-14.30 uur, Music Matrix, gratis
In deze stemworkshop maak je kennis met de
improvisatiemethode van het Genetic Choir.
Ontdek hoe je vrij kunt improviseren met je stem
en hoe je met anderen tot een compositie kunt
komen. De vocale magie van serendipiteit. Door
Yinske Silva.
Zo 15-15.30 uur, Music Matrix, gratis
Première van de animatiefilm The Boundaries of
the World, over een zoektocht vanuit menselijke
hoogmoed naar omhoog, die eindigt in een
ongezochte vondst. 23 minuten, Caro
Animations.
Zo 15.30-16.40  uur,  Kleine  Zaal,  €15
Première van de muziektheatervoorstelling Twee
werelden bewoon ik. De Florentijnse componiste
Francesca Caccini wordt virtueel in contact
gebracht met de Nederlandse homo universalis
Constantijn Huygens. Een nimmer bestaande
doch volkomen logische ontmoeting in muziek en
poëzie. Met Noortje Braat (script en regie), FelixJan Kuypers (acteur), Henriette Feith (sopraan) en
David van Ooijen (aartsluit).

Zo 18-20  uur,  Restaurant,  €20
Renaissancemaaltijd met muziek van Ensemble
Corona. Heleen Gerretsen (cornetto, blokfluit) en
Margo Fontijne (vedel) spelen muziek uit de tijd
van Leonardo da Vinci en vertellen over
banketten en tafelmanieren rond 1500. De kok
van MuzyQ bereidt voor de gelegenheid een
maaltijd met lamsbout, dadels en pastinaak.
Zo 20 uur, Grote Zaal, gratis
Inleiding op Het Oog van Leonardo door Egon
Kracht. Wat fascineert hem zo in Da Vinci en hoe
toonzet je een genie?
Zo 20.30  uur,  Grote  Zaal,  €  15
Het Oog van Leonardo, muziektheatervoorstelling van Egon Kracht & The Troupe over
de kunst en de wetenschap van Leonardo da
Vinci. “IJzersterk  muzikaal  mistgordijn”  (VK,  14  
okt 2013).

MAANDAG 28 OKTOBER 2013
Ma 20.00  uur,  Grote  Zaal,  €  15
Extra voorstelling van Het Oog van Leonardo,
muziektheatervoorstelling van Egon Kracht & The
Troupe over de kunst en de wetenschap van
Leonardo da Vinci. “IJzersterk  muzikaal
mistgordijn”  (VK,  14  okt  2013). Let op: geen
inleiding.

Het Leonardo Festival is een initiatief van Egon
Kracht en Christie de Wit (KADIJK cultuur) ism
Muziekmakerscentrum MuzyQ.
Informatie: www.hetoogvanleonardo.nl
www.facebook.com/festival_serendipiteit.
Contact: Christie de Wit, 06 27050035,
christiedewit@xs4all.nl

