
Van Binsbergen organiseert ook andere literaire concerten 

zoals het BrokkenBal in het Bimhuis op 5 maart 2014 in Bimhuis

met Tommy Wieringa, Esther Gerritsen en Anne Vegter.

Concertdata
9 januari 20:30

Toneelschuur Haarlem

10 januari 20:30
amsTelkerk amsterdam

19 januari 15:00
marnixzaal uck UtrecHt

20 januari 20:00
De Griffioen amstelveen

Uitvoering
P.f. Thomése Verteller

corrie van BinsBerGen Gitaar 

alBerT van veenenDaal Prepared piano

VU Strijkensemble:

ePhraïm feves, loTTi Peverelli, Tessel hersBach 1e viool

BarT siekman, maurice Boer, 
simone TamminGa/maria elDerinG 2e viool

marnix verBerne, Bram faBer Altviool

ruTGer van WilliGen, marTijn veuGer Cello

kasPer sTern Contrabas
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Tijdens dit concert leest

P.F. Thomése voor uit het boek 

Schaduwkind. Tegelijkertijd 

ontrolt zich een muzikaal

scenario, geschreven door 

gitariste/componiste Corrie 

van Binsbergen, geïnspireerd 

op het boek. 

“Een film voor de oren”

P.f. Thomése Verteller

corrie van BinsBerGen Gitaar 

alBerT van veenenDaal Prepared piano
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Concertdata met Toon Tellegen op
WWW.corrievanBinsBerGen.com
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Tijdens dit concert leest P.F. Thomése voor 
uit het boek Schaduwkind, dat hij schreef 
na de dood van zijn dochtertje en tevens 
een essay over de wisselwerking tussen de 

ervaring en de taal.

tegelijkertijd ontrolt zich een muzikaal scenario, geschre-
ven door gitariste/componiste corrie van Binsbergen, 
geïnspireerd op het boek. Hierdoor ontstaat als het ware 
een film voor de oren. van Binsbergen toonde in haar 
samenwerkingen met schrijvers als toon tellegen, remco 
campert en ramsey nasr een unieke gevoeligheid voor 
taal en intuïtie voor de combinatie met muziek. dit literair 
concert belooft een bijzondere belevenis te worden.

‘Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd, 
een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een 
kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder 
van een gestorven kind?’ 

na de dood van zijn dochtertje Isa vond P.F. thomése zichzelf terug in 
doodstille kamers, tussen onervaren woorden die hij nog moest leren schrijven. 
schaduwkind is het adembenemende relaas van dit zoeken naar woorden. 
een heel leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet opnieuw worden 
uitgevonden. ‘als ze ergens nog is, dan in de taal.’

Compositie
In overleg met de auteur heeft de componiste de keuze van de tekst en de volgorde uit 
het boek gemaakt. Zo komt het tot een geheel van tekst en muziek. de compositie stoelt 
op een aantal gegevens. Enerzijds de hoge f die als onaf wordt ervaren die niet oplost; 
schaduwkind. Anderzijds de toonsoort E groot, voor de euforische toestand toen Isa net 
geboren was. Een twaalftoonreeks voor het geen houvast meer hebben, de werkelijkheid 
als abstract ervaren.

Van Binsbergen componeerde in 2012 
voor het VU-Orkest, dat bestaat uit student-
en van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 
tour met het orkest naar rusland ontstond 
het idee om musici van het orkest te betrek-
ken bij haar projecten. 
Voor Schaduwkind stelde ze een 11-tallig 
strijkensemble samen in combinatie met 
improvisaties van haarzelf op elektrische 
gitaar en Albert van Veenendaal op gepre-
pareerde vleugel. de preparaties van de 
vleugel produceren soms gamelan-achtige, 
dan weer onheilspellende percussieve 
klanken die wonderlijk schoon mengen met 
strijkers en gitaar. 

Het was een al langer gekoesterde wens 
van auteur en componist iets met Schaduw-
kind te doen. Op 27 december 2012 vond 
de première van Schaduwkind plaats in de 
St. Janskerk in maastricht bij Intro in Situ. 
Het bleek een bijzonder geheel, waard om 
vaker ten gehore te brengen.
 
P.F. Thomése debuteerde in 1990 met Zuid-
land, een verhalenbundel waarmee hij de 
AKO literatuurprijs won. Sindsdien schreef 
hij alom geprezen romans, verhalen, es-
says en novellen. Zijn grote internationale 
doorbraak kwam met Schaduwkind (2003) 

dat in twintig landen werd uitgebracht.


