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Tonality Flux is de naam van de tournee
2021-2022 van het Scordatura Ensemble met
muziek van de Amerikaanse componist Harry
Partch (1901-1974). Deze tournee vormt de
apotheose van The Amsterdam Partch Project,
een ambitieus project dat van start ging in
2002, en dat volledig gewijd is aan het vroege
kamermuziekwerk van Harry Partch en de
bouw van de hiervoor benodigde instrumenten.
De laatste in deze serie instrumenten, de bass
marimba, wordt gebouwd door Aart Strootman.
Deze spectaculaire blikvanger zal het stralende
middelpunt zijn tijdens de komende tournee.
Tijdens het moeizame bouwproces schreef
Partch: “I sometimes wish I was dead. But
not until I know what the bass marimba sounds
like.” Voor Tonality Flux laten vijf componisten
zich inspireren door de klankwereld van
Harry Partch en zijn instrumenten.

Harry Partch, een eigenzinnig componist en instrumentenbouwer, schreef
unieke muziek die over de hele wereld bewonderaars kent, maar die zelden
wordt uitgevoerd. Partch vond de westerse toonladder te beperkt voor het
muzikale kleurenpalet waarnaar hij op zoek was. Daarom ontwierp en bouwde
hij uiteindelijk speciale instrumenten in 43-toonsstemming, en schreef er
wonderbaarlijke muziek voor, in rijk geschakeerde klankkleuren. Door de
onverwacht melodieuze en meeslepende muziek maar mede door de visuele
bekoring die van de instrumenten uitgaat, raakt ook het traditionele concert
publiek enthousiast over de muziek van Partch, is onze ervaring. We leiden
de concerten zelf in en geven het publiek na afloop de mogelijkheid om op
de instrumenten te spelen. Volgens Partch-biograaf Bob Gilmore (1961-2015)
laat een Partch-concert geen mens onbewogen; er ontstaat een “opwinding
in ‘t hier-en-nu, een meer intens luisteren, een gevoel dat er deuren worden
geopend.”

“Scordatura Ensemble, whose tuning,
stillness and steadfastness are all
utterly remarkable, perform the pieces
expertly, and we get a sense that
these musicians really understand
this music, and relish its understated
challenges.”
Te mpo

“Met het Scordatura Ensemble heeft Nederland
nu zijn eigen Partch-ensemble”
Conc ert zender
Harry Partch

progressie of modulatie, maar in wezen bedoelde hij hetzelfde.
Wie luistert naar zijn partijen voor chromelodeon begrijpt
onmiddellijk de strekking: in koraalachtige akkoorden hoor je
een schitterende microtonale kleurenrijkdom, waar een normaal
gestemd toetseninstrument alleen maar van kan dromen.
Uit onderzoek blijkt dat Harry Partch veel met vrouwelijke
artiesten samenwerkte, met name in de vroege periode die
wij uitvoeren. In de loop der jaren zijn deze vrouwen enigszins
onderbelicht geraakt, terwijl zij van groot belang waren voor
zijn werk. Wij willen dit graag rechtzetten door de artistieke
keuzes die wij maken in het project.
In 2017 bouwde componist en instrumentenbouwer
Aart Strootman een diamond marimba voor het Scordatura
Ensemble. Nu heeft hij – mede mogelijk gemaakt door een
succesvolle Kickstarter-actie – een bass marimba gebouwd.
Daarnaast is hij een van de componisten voor Tonality Flux.
De andere opdrachtcomposities worden geschreven door de
componisten Merijn Bisschops, Santa Ratniece, Kate Moore,
Guy de Bièvre en Evija Skuk,e.

Tonality Flux

In de jaren ‘40 van de vorige eeuw kampte Partch met
depressies. Na de ontberingen van zijn zwerversjaren had
hij nog steeds te weinig gelegenheid om zich aan zijn werk
te wijden. Hij boekte wel enige successen, maar toch lukte
het hem niet zelf een betrekking te vinden. Zijn geldsituatie
werd zó nijpend dat hij gedwongen was om met al zijn
instrumenten naar een bouwvallige smidse in Gualala
(Californië) te vertrekken. Daar leefde Partch twee jaar lang
in eenzaamheid en afzondering. De rust en het totale ontbreken
van afleiding bracht zijn creativiteit weer op gang, en een
uiterst vruchtbare periode zou volgen.
In Tonality Flux belichten we werken en instrumenten uit de
jaren ‘40, uitmondend in de Gualala-periode. Het werk Tonality
Flux zelf is helaas niet bewaard gebleven. Elementen ervan
kwamen wel terecht in zijn Sonata Dementia, waarvan de delen
Abstraction and Delusion, Scherzo Schizophrenia en Allegro
Paranoia zijn psychische toestand op dat moment goed
weergeven. In Gualala hield Partch zich bezig met de bouw van
een nieuw instrument: de bass marimba – een langdurig en
ingewikkeld proces. Al experimenterend met houtsoorten lukte
het hem uiteindelijk dit imposante basinstrument te maken.
Omdat Partch zeeën van tijd had in Gualala gebruikte hij die
onder meer om nieuwe versies te schrijven van eerder werk
– nu met een extra partij voor de bass marimba.
De term ‘Tonality Flux’ gebruikte Partch voor het moduleren
in zeer kleine microtonale stapjes –– typisch voor zijn muziek.
‘Flux’ vond hij prettig neutraal klinken, niet zo beladen als
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“Merijn Bisschops […] zorgde voor de verrassing van de avond met
zijn gloednieuwe Tangents . […] Met haar sierlijke vocalises biedt
zangeres Alfrun Schmid emotioneel houvast. […] Hoofdrol is er
voor de adapted viola van ensembleleider Elisabeth Smalt. Op deze
altviool met extra lange hals speelt Smalt zielkervende, dramatische
noten die door het etherische klankweefsel heen prikken.”
C o n c e rt ze n d e r

Darlene Mahnke

“Voor wie nog nooit muziek van Partch
had gehoord, moet het in eerste in
stant ie een licht ontregelende ervaring zijn geweest – maar wie bereid
is het vertrouwde houvast los te laten,
glijdt bijna ongemerkt een wereld van
onvermoede schoonheid binnen.”
Mix e d Wor ld Music

Elizabeth Brunswick

Scordatura Ensemble

Het Scordatura Ensemble voert avontuurlijke
muziek uit van hedendaagse componisten die zich
voornamelijk bezighouden met ongebruikelijke
stemmingen en microtonaliteit. Het ensemble
breidt de basisbezetting met stem, altviool en
keyboard dikwijls uit met andere instrumenten.
Naast ‘klassiekers’ uit het microtonale repertoire
speelt het ensemble speciaal voor hen geschreven
nieuwe werken, soms met theatrale aspecten,
video, dans of multimediakunst.

Musici en artistiek team Tonality Flux
Elisabeth Smalt altviolen en artistieke leiding
Alfrun Schmid zang en artistieke leiding
Chris Rainier zang, gitaren en Partch-research
Reinier van Houdt en Keiko Shichijo toetsen
Lucia Mense fluiten
Orlando Velazquez percussie

De Partch-instrumenten worden door verschillende
musici bespeeld: chromelodeon, bass marimba,
mazda marimba, kithara, surrogate kithara,
diamond marimba, adapted viola, adapted guitars,
cloud chamber bowls, harmonic canon.
Voor meer informatie over de instrumenten in
Tonality Flux, zie www.scordaturaensemble.nl

Scordatura Ensemble tijdens Rose Petal
Jam tournee in Korzo/Den Haag

“Ensemble Scordatura weet met
zelfgebouwde instrumenten
unieke klankwereld van Harry
Partch te herscheppen”
Darlene Mahnke
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Programmasuggesties
Gualala Blues
Eind jaren ‘40 woont Partch in een afgelegen, bouwvallige
smidse in Gualala; dit programma gaat dan ook over
eenzaamheid. De bouw van een nieuw instrument biedt hem
troost: de bass marimba. Als die eenmaal af is, maakt hij nieuwe
versies van eerdere stukken, met daarin een belangrijke rol voor
de bass marimba. Naast de indringende Sonata Dementia geeft
de Gualala-versie van Dark Brother de bass marimba alle kans
om te schitteren. Het werk verhaalt over ‘eenzaamheid’ als een
personage: hij is je beste vriend, je ‘dark brother’, als er verder
niemand is.
Lecture 1942
In de jaren ‘30 belandt Harry Partch op straat – net als vele
andere jonge mannen tijdens de Grote Depressie. Met hulp
van vrienden krijgt hij weer vaste grond onder de voeten, een
eigen huis met zijn eigen instrumenten en een vaste baan.
Op de Eastman School of Music in New York mag hij lezingen
geven, die worden opgenomen. Op een opname uit 1942 is te
horen hoe geanimeerd, grappig, bevlogen en innemend Partch
zijn luisteraars toespreekt en voorspeelt. Dit programma laat
de mooiste fragmenten horen – naast de muziek die hij in deze
periode schreef.

Ute Miessner

American Highway
In zijn zwerversjaren houdt Partch een dagboek bij, met teksten
en tekeningen – en soms een melodie. Deze notities zal hij later
verwerken in zijn boek Bitter Music. Begin jaren ‘40 breekt een
creatieve periode voor hem aan: eindelijk krijgt hij de kans om
zijn ervaringen als zwerver om te smeden in composities. De
muzikale roadmovie US Highball is daarvan het hoogtepunt,
nog nooit eerder in Europa uitgevoerd in de originele versie. Bij
deze muziek past een montage van Partch’ eigen films met het
roadmovie-thema.
Americana
De kamermuziek van Partch wil je soms gewoon over je heen
laten komen – omdat de muziek zo mooi is en de instrumenten
zo spectaculair. In dit programma besteden wij extra aandacht
aan deze instrumenten en met name de nieuwe bass marimba.
Na het concert mag het publiek de instrumenten uitproberen.
We vinden het belangrijk om hierbij ook nieuw werk te spelen,
geïnspireerd door Partch, om zijn muzikale erfenis te laten horen.
De componisten zullen zelf aanwezig zijn!
In overleg met de concertorganisatie voegen we bij elk
programma graag een nieuwe opdrachtcompositie toe.
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