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2022-2023 wordt een feestjaar voor componist en percussionist Wim 
Henderickx. Naast de première van zijn opera “The Convert” mag de com-
ponist ook 60 kaarsjes uitblazen. 

Speciaal voor deze bijzondere verjaardag plant Wim Henderickx een tournee 
met zijn [muziektheater]productie “Colors”. In deze voorstelling laat hij zich 
als componist, uitvoerder én improvisator kennen en toont hij als veelzijdig 
musicus zijn meesterschap.

Het programma is opgebouwd rond 2 werken. 

“Colors” is een compositie voor zangers en elek-
tronica. Het werk kan gebracht worden met 3 of 5 
zangers. Aan dit ensemble kunnen één of meerdere 
amateurkoren toegevoegd worden. 

“Twee Mantra’s” is gecomponeerd voor mez-
zo-sopraan solo en percussie. In deze [muziekthe-
ater]productie treedt Wim Henderickx in dialoog 
met Mezzo-sopraan Mireille Capelle.

Tussen de verschillende onderdelen brengt de 
componist enkele improvisaties.    
 

componist
uitvoerder

improvisator
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community Mensen in muzikale verbondenheid samenbrengen is een be-
langrijke missie van Wim Henderickx. Daarom is het mogelijk 
om zangers uit uw eigen regio te betrekken bij de realisatie van 
dit project. Het vast vocaal ensemble van de professionele zan-
gers kan uitgebreid worden met één of meerdere amateurkoren. 

Indien u kiest om samen te werken met plaatselijke koren begeleidt 
Huniyāgar vzw de koren en hun dirigenten om de artistieke visies 
gelijk te stellen. Diederik Glorieux, de muzikaal assistent van Wim 
Henderickx, en Hannes Vanlancker voorzien minstens één coaching 
per deelnemend koor én één repetitie met alle koren samen. 3



concertzaal, locatieproject of buitenlucht?
Alles is mogelijk. Als programmator bent u vrij om een geschikte locatie voor te stellen. De 
muziekregisseur en de hoofdtechnieker van Huniyāgar vzw staan u graag met raad en daad bij. 
Ook het lichtplan, de opstelling van de musici en de elektronica worden onder de loep genomen.

over de werken

Colors (2014) is een onderdeel van het imposante werk Antifoon 
(Resonerende Brug), dat gecomponeerd werd in 2014 in opdracht van 
de Unie Hasselt-Genk, Z33 en Musica (Neerpelt).
Een belangrijk aspect bij dit werk is het gebruik van improvisatie.
De partituur is niet volledig uitgecomponeerd, maar levert harmonisch 
materiaal aan, waarmee de zangers aan de slag kunnen gaan.
De ritmische aanduiding is evenmin exact, maar wordt bepaald door de 
verschillende energiewaarden. Deze energieën geven de tijdswaarden 
van de ritmes weer.
De tekst heeft geen semantische waarde, maar de zangers kunnen vrij 
klinkers gebruiken, zoals aangegeven in de partituur.
De elektronica geeft de harmonische velden weer en fungeert dus ook 
als steun voor de intonatie van de zangers.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de ruimte te benutten en 
maximaal gebruik maken van een ruimte als klankervaring is zeer 
belangrijk.
Colors bestaat uit 6 delen: Blue (infinite), Green (hope), Red (love), 
Orange (warmth), Yellow (light) and White (complete).

De 2 Mantras vloeien voort uit werken als The Four Elements, Void 
en Disappearing In Light, allemaal werken uit de Tantric Cycle, 
een zevendelige compositiereeks met het oosten als inspiratiebron.
Hierin worden natuurelementen verklankt waarbij de elektronica een 
vooraanstaande rol spelen.
Wim Henderickx ontwikkelde een imaginaire taal en de sopraan krijgt 
een open vorm waarin ze vrij het traject mag bepalen. Er worden uit-
eenlopende vocale technieken gebruikt.

media
Opname 29 mei 2021: https://youtu.be/46_RGabvOyc

extra info
Website Huniyagar: https://www.huniyagar.com/colors
Website Wim Henderickx: https://www.wimhenderickx.com/index.php?page=colors

Wij komen graag dit project persoonlijk bij u voorstellen.
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duur 
De productie duurt ca. 65’.

credits
Compositie:
Wim Henderickx

Elektronica:
Jorrit Tamminga

Uitvoerders: 
Wim Henderickx - slagwerk
Mireille Capelle - zang
vocaal trio of kwintet 
(Elise Caluwaerts, Jolien De Gendt, Pieter De Praetere, Kris Belligh, e.a.)

Concept en realisatie: 
voor Huniyāgar vzw
Diederik Glorieux - Hannes Vanlancker 

geluid:
Michaël Neyt

visual artist:
GMAS - Kortrijk

uitkoopsom
Artistieke uitkoopsom 

Wim Henderickx, Mireille Capelle & vocaal trio: 
5500 EUR (exclusief BTW, exclusief reiskosten buiten België)

Vocaal kwintet: 
meerprijs 1050 EUR (exclusief BTW, exclusief reiskosten buiten België)

Techniek (licht en geluid): 
ca. 2000 EUR. Te bespreken en afhankelijk van de mogelijkheden en de noden ter plaatse.

optioneel
Educatief traject: ca. 750 EUR.
Afhankelijk van het aantal deelnemende koren en de gevraagde ondersteuning.

contact
www.huniyagar.com
0497.54.06.73
huniyagar@gmail.com 5




