
Subsidie 2011 van de Europese Commissie

ter attentie van Europese of in Europa wonende componisten

ECO - European Contemporary Orchestra, is ontstaan uit drie atypische 
hedendaagse ensembles. Télémaque (Marseille/Frankrijk), De Ereprijs 
(Arnhem/Nederland) en Musiques Nouvelles (Bergen/België) hebben 
zich verenigd om een muzikale organisatie te vormen met een Europese 
reikwijdte die ondersteund wordt door het programma Cultuur van de 
Europese Unie. ECO wijdt zich volledig aan hedendaagse creaties en biedt 
een nieuwe muziekstandaard die symfonische dimensie en nieuwe tech-
nologieën, stem en elektronische muziekinstrumenten, de slagkracht van 
een orkest en de plooibaarheid van een ensemble samenbrengt.

Het orkest ECO, bestaande uit 33 musici (11 per ensemble), breekt met de 
zuivere symfonie- en kamermuziektraditie en telt tien blaasinstrumenten, 
talrijke percussie-instrumenten, twee versterkte gitaren, geluidperformers 
en een sokkel met snaarinstrumenten...
Edgar Varèse beschouwde het jazzorkest als een “tijger” tegenover het 
zware filharmonische orkest; ECO wordt een “geluidstijger van de moderne 
steden, die als een fanfare, een strijkkwartet of een big band zal klinken” (Raoul 
Lay, dirigent van Télémaque)

ECO doet een beroep op het creatievermogen van de componisten die 
Europees zijn of in Europa wonen en die openstaan voor diverse stijlen en 
expressiewijzen.
De geselecteerde componisten worden uitgenodigd om kleine vormen 
of werken voor 33 musici te creëren voor het concertprogramma van 2011 
en 2012.
 

Alle componisten die aan de bovengenoemde criteria voldoen en wensen deel te nemen 
aan dit uitgebreide project, dienen tussen 1 mei en 15 juni 2011 het volgende te 

verzenden naar eco@ensemble-telemaque.com
EEN CV 

EEN MOTIVATIEBRIEF
EEN OF MEER LINKS NAAR GELUIDSDOCUMENTEN

Alles dient in elektrisch format te worden verzonden
De geselecteerde componisten krijgen persoonlijk bericht.

6 HOUTINSTRUMENTEN
T  >  Fluit (+ Piccolo)
T  >  Hobo (+ Engelse hoorn)
T  >  1e Klarinet (Sib / la)
E  >  2e Klarinet (+ Baskl.)
E  >  1e Saxofoon (Sopraan + Alt)
E  >  2e Saxofoon (Tenor + Bariton)
4 KOPERINSTRUMENTEN
M >  Hoorn
T  >  Trompet
M >  Trombone
E  >  Tuba
3 TOETSINSTRUMENTEN
T  >  Accordeon
T  >  Piano
E  >  Keyboard
10 SNAARINSTRUMENTEN
T  >  1e Viool
M >  2e Viool
M >  3e Viool
T  >  1e Alt

M >  2e Alt
M >  3e  Alt
T  >  1e Cello
M >  2e Cello
M >  3e Cello
T  >  Contrabas
2 VERSTERKTE GITAREN
E  >  Elektrische Gitaar
E  >  Elektrische Basgitaar
3 PERCUSSIE
E  >  1e Percussie
T  >  2e Percussie
M >  3e Percussie
3 STEMMEN
E  >  1e Stem (& Performer)
E  >  2e Stem (& Speaker)
E  >  3e Stem (&Human beat box)
2 GELUIDSPERFORMERS
M >  DJ
M >  Geluidsingenieur

ORKESTSAMENSTELLING
33 vaste musici (11 per ensemble)
2 dirigenten (Raoul Lay & Jean-Paul Dessy)

—
Télémaque (T) / Musiques Nouvelles (M) / De Ereprijs (E)

Ver
ant

wo
ord

elij
ke 

uit
ge

ver
:  J

ean
-Pa

ul D
ess

y/4
a r

ue 
de

s S
œu

rs N
oir

es/
B-7

00
0 M

on
s//

/gr
ap

his
me

 ©
 de

sig
nb

ynu
mb

er.n
et 

20
11


