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Rewire kondigt online festivaleditie aan
4-daags digitaal programma van 6 - 9 mei 2021
Dit jaar breekt Rewire met haar traditionele format waarin avontuurlijke muziek op diverse
podia en locaties in Den Haag wordt gepresenteerd. In plaats daarvan komt het festival van
6 t/m 9 mei met een volledig online programma, inclusief diverse werken-in-opdracht,
digitale samenwerkingen en premières. In het najaar staan er voor Rewire 2021 nog een
aantal offline activiteiten gepland, die in een later stadium worden aangekondigd.
Rewire 2021 omarmt het experiment als nooit tevoren. Als aanjager van vooruitstrevende
muziek van over de hele wereld, ligt de focus op de verschillende manieren waarop artiesten
hun werk hebben gemaakt en gepresenteerd in deze tijd van fysieke afstand. Door volop te
putten uit de brede mogelijkheden van online collaboraties, interactieve ervaringen en
live-streaming, gaat Rewire de uitdaging aan om artiesten digitaal met elkaar en met hun
publiek te verbinden. Het programma bevat online live premières, bijzondere werken
gemaakt in opdracht voor Rewire, exclusieve filmvertoningen, radioshows, lezingen en nog
veel meer. Rewire 2021 brengt artiesten uit verschillende disciplines en tijdzones samen om
te onderzoeken hoe live muziek anno 2021 kan worden gepresenteerd, via een breed scala
aan media.
De rode draad in het programma van Rewire 2021 is de notie van (Re)setting, het
verkennen van de processen van constante verandering en aanpassing. In een sterk
beladen globale context zoekt (Re)setting naar een moment om te pauzeren en om ons te
heroriënteren. Hoe kan een festival van betekenis zijn in tijden van grootschalig isolement, in
een industrie die normaliter bestaat uit levendigheid en nabijheid? Het thema reageert op de
huidige context van de pandemie en hoe dit alle aspecten van ons leven heeft beïnvloed,
van onze gezondheid tot ons vermogen om te creëren en met elkaar in contact te komen.
Met (Re)setting biedt Rewire een platform aan componisten, kunstenaars en denkers die
reflecteren op dit nieuwe tijdperk van fysieke afstand, onzekerheid en eenzaamheid en
tonen ons tegelijkertijd de mogelijkheden die hieruit voortvloeien.
De online editie van Rewire is voor iedereen gratis toegankelijk, waarbij donaties welkom
zijn. De line up zal in de komende weken worden aangekondigd. Naast het online
programma in mei heeft Rewire een aantal fysieke activiteiten in Den Haag gepland voor
komend najaar, waarover meer informatie in een later stadium volgt. In februari en maart
brengt Rewire nog twee exclusieve concertopnames van Rewire 2019 via Bandcamp.
Rewire is een jaarlijks festival voor avontuurlijke muziek. Het festival presenteert een
uitgebreid programma met een focus op hedendaagse elektronische muziek, neo-klassieke
muziek, new jazz, experimentele pop, sound art en multidisciplinaire samenwerkingen. Het
programma omvat speciale concerten, multidisciplinaire performances, filmvertoningen, talks
en workshops.
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