Het Pentagon Project: Een andere weg.
Voort suizende kruisraketten, vertwijfelde huilende ouders die hun kinderen zoeken tussen de puinhopen,
plunderingen en gijzelingen : dit alles opgesloten in boeiende muzikale compositie. Niet louter “klank voor
kunst”, maar gegrepen door de oorlog in Irak heeft componist Wout Kwakernaat actualiteit gevangen in
een compositie voor 5 piano’s met toevoeging van viool (al’ud) en percussie (zarb en darabuka).
Het Pentagon Project is een bijzonder en uniek muzikaal project: een samengaan van verschillende
stromingen zoals Irakese folklore, westerse klassieke muziek en een vleugje popmuziek. Ook culturen
versmelten in dit project: de uitvoerende musici zijn een boeiend internationaal gezelschap bestaande uit
Koerdische, Irakese, Turkmeense en Nederlandse professionele (conservatorium opgeleidde) musici. Zij
laten zien dat er een andere weg mogelijk is: samenwerken en op een positieve wijze gebruikmaken van
elkaars verschillen. Een weg naar verdraagzaamheid en vrede.
Het Pentagon Project raakt, ontroert en neemt je mee op een muzikale reis door de hedendaagse
actualiteit.
Kwakernaat componeerde het Pentagon Project vanwege ideële doelstellingen .

Op de website www.woutkwakernaat.nl vindt u
uitleg over de nummers en kunt u tevens enkele
korte fragmenten beluisteren. Ook treft u hier een
aantal lovende recensies aan.
Eén van de luisteraars aan het woord: “Ik ben zeer
ontroerd. Het is prachtige muziek die door
iedereen op de wereld gehoord zou moeten
worden. Dan kan er niet anders dan harmonie
ontstaan.” Een impressie van een uitvoering van
het Pentagon Project is ook op DvD verkrijgbaar.

Doelstellingen van het project:





Een positieve inbreng te leveren in het vraagstuk oorlog en vrede.
Culturen van Nederlandse en verschillende Arabische nationaliteiten bij elkaar brengen.
Door de muziek en de opzet verbroedering te bevorderen en mensen aan het denken zetten.
Door en met mooie muziek mensen te ontroeren en aandacht te vragen voor de situatie in Irak.

De componist Wout Kwakernaat
Deze Bredase componist is een idealist pur sang.
Met het Pentagon project wil hij laten zien dat samenwerken meer effect heeft
dan strijd. Vanaf zijn zesde jaar startte hij al met muziek- en pianoles op de
toonkunstmuziekschool ‘de Munt’ in Dordrecht. Hij studeerde piano aan het
Rotterdams Conservatorium bij o.a. Robert van der Linden en Wouter Hofstra. In
zijn composities zitten veel elementen uit barok, galanterie en impressionisme.
Composities en arrangementen van zijn hand: 1. Voor klein orkest (35 werken)
2. Andere bijzondere combinaties.

