
ATANERES ENSEMBLE
Ataneres Ensemble is een dynamisch, onafhankelijk strijkersensemble met roots in Leuven, dat
klassieke muziek dichter bij het grote publiek wil brengen. Het ensemble is opgevat als een horizontaal
muzikaal collectief, zonder dirigent, en waar elke muzikant inspraak heeft op het artistieke eindproduct.
Naast het gevestigde repertoire richten wij ons op originele combinaties over verschillende muziek- en
kunstgenres heen.

Sinds de oprichting in 2017 heeft ons ensemble bekendheid verworven met talrijke cross-over
projecten. Daarbij brengen wij zowel klassiek als hedendaags repertoire, vaak minimalistisch en avant-
garde, in combinatie met bijvoorbeeld film of woordkunst.  Wij leggen een expliciete focus op de Belgische
hedendaagse muziek. Binnen dit genre hebben wij al een hele reeks opnames gerealiseerd met lovende
kritieken en aandacht op nationale zenders en internationale streaming-platformen. Het ensemble kreeg
hiervoor in 2019 de Fuga Trofee.

Ataneres bestaat uit een kern van prijswinnende en toonaangevende kamermusici en wordt
aangevuld met musici van de grote symfonieorkesten in België. Daarnaast hebben we befaamde solisten,
dirigenten en kunstenaars te gast uit binnen- en buitenland. Concertmeesters van het ensemble zijn
Nicolas Dupont, Nadja Nevolovitsch en Hugh Desmond, die nauw samenwerken met artistieke leider Wim
Spaepen.

Het strijkorkest is een graag geziene gast in de gevestigde culturele centra in Vlaanderen en Nederland.
Ataneres concerteerde dan ook al in tal van prestigieuze Belgische zalen (zoals Flagey, Concertgebouw
Brugge, Bijloke en Koningin Elisabethzaal) en op heel wat gerenommeerde festivals (o.a. Klarafestival –
Waldenfestival, Belgian Music Days, Iedereen Klassiek en Festival Zeeuwsch- Vlaanderen).

Ataneres betracht niet alleen creatieve voorloper te zijn in artistieke projecten, maar wij willen ook
vernieuwend zijn in het culturele ondernemerschap. We zetten actief in op samenwerkingen met grote
internationale spelers zoals Siemens, we hebben een eigen ondersteunend netwerk met de ‘’Friends of
Ataneres’’ en doen ook aan alternatieve vormen van funding.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze aankomende producties? Schrijf dan zeker in op onze
nieuwsbrief. Onze website (www.ataneres.com) bevat bovendien meer informatie over al onze projecten
van dit seizoen. U kan ons steeds aan het werk horen en zien op het Ataneres YouTube-kanaal!

www.ataneres.com

https://www.youtube.com/channel/UCjBjTEBOFufQxNEk-Tr1HKQ
https://www.ataneres.com/
https://www.facebook.com/ataneres/?ref=bookmarks
http://eepurl.com/duRJez

