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ALLES IS ROND  IN PREMIÈRE IN CENTRAAL MUSEUM 

PREMIÈRE VIDEO INSTALLATIE VAN MADELON HOOYKAAS EN ELEKTRONISCHE COMPOSITIE 

VAN LOUIS ANDRIESSEN EN MALU PEETERS OP 5 SEPTEMBER  

 
De video installatie en elektronische compositie Alles is Rond, van internationaal 
vermaarde componist Louis Andriessen en kunstenaar Madelon Hooykaas, beleeft 
op 5 september zijn première in het Centraal Museum Utrecht. Hooykaas en 
Andriessen verkennen hierin de relatie tussen Utrecht en zijn natuur en het 
universum. Beiden groeiden op in Utrecht en keren met deze installatie terug naar 
de stad van hun jeugd. 
  
Het kunstwerk is onderdeel van een reeks opdrachten van het Centraal Museum Utrecht, 
waarmee het museum bezoekers de gelegenheid wil bieden om door de ogen van 
kunstenaars naar de stad te kijken. Video installatie en compositie konden dit jaar worden 
ontwikkeld voor het Centraal Museum dankzij een genereuze bijdrage van het Mondriaan 
Fonds en het werk zal worden opgenomen in de collectie. Gaudeamus Muziekweek 
droeg bij aan de totstandkoming van de compositie.  
De première vindt plaats tijdens festival Gaudeamus Muziekweek en Centraal Laat, de 
programmering voor de eerste donderdagavond in het Centraal Museum. Daar zijn video 
installatie en compositie t/m 19 januari 2020 te zien en beluisteren. Gaudeamus 
Muziekweek is een internationaal festival dat de nieuwste muziek van jonge internationale 
muziekpioniers presenteert.  
 
In de video van Hooykaas wisselen gedetailleerde opnames van natuurschoon in de stad 
-wuivend riet, stromend water- elkaar af met weergaves van het heelal. De beelden die 
tot stand kwamen met dank aan Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht, worden op 
geheel eigen wijze begeleid door de eerste elektronische compositie van Andriessen. Hij 
liet zich hiervoor inspireren door het geluid van de klokken van de Domtoren vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. De terugkeer van het luiden van de torenklokken maakte een 
onuitwisbare indruk op de destijds vijfjarige Andriessen en samen met componiste Malu 
Peeters werkte hij dit uit tot een bijzonder muziekstuk.  
 
Eerdere samenwerking 
Als helft van kunstenaarsduo Stansfield/Hooykaas werkte beeldend kunstenaar, 
filmmaker en fotograaf Madelon Hooykaas ruim dertig jaar samen met Schotse beeldend 
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kunstenaar Elsa Stansfield. De twee Europese videopioniers Hooykaas en Stansfield 
maakten gebruik van de nieuwste technieken en experimenteerden onder meer met 
radiogolven en magnetische velden. In 1996 werd hun werk bekroond met de Judith 
Leysterprijs. Stansfield en Hooykaas werkten eerder samen met Louis Andriessen 
voor  het project Dialoog. 
Na het overlijden van Elsa in 2004 werkte Hooykaas eerst nog onder de naam 
Stansfield/Hooykaas, daarna besloot ze onder eigen naam verder te gaan. Haar werk en 
dat van Stansfield/Hooykaas is verzameld door internationaal gerenommeerde musea als 
het Museum of Modern Art (MoMA) New York, Tate Britain Londen en Stedelijk Museum 
Amsterdam.  
  
Louis Andriessen, die dit jaar zijn tachtigste verjaardag viert, won zestig jaar geleden de 
Gaudeamus Award tijdens de Gaudeamus Muziekweek. Het werk van de telg uit een 
muzikale familie kenmerkt zich door onconventionele composities en muziekstukken voor 
video, film en theater, zoals de opera’s Materie, Rosa en Writing to Vermeer. Ter 
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest 
componeerde hij in 2013 de Mysterieën. Begin dit jaar ontving Andriessen voor zijn 
vernieuwende werkwijze een Eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. 
 

Geluidskunstenaar Malu Peeters woont en werkt zowel in Nederland als in Berlijn. Haar 
repertoire bevat een schat aan muzikale theatrale locatieprojecten en tijdsgebonden 
klankinstallaties. In het verleden heeft ze gewerkt als persoonlijk assistent van Louis 
Andriessen. De twee componisten kennen elkaar door en door en wagen zich nu voor het 
eerst aan een volledige samenwerking. Beide signaturen worden samengesmolten tot 
krachtige spannende nieuwe klanken.    
 
Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen via pers@centraalmuseum.nl of 
bellen met 030-2362396.  
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