Stefan Prins (Kortrijk, België, 1979)
De spanning die bestaat tussen zijn activiteiten als componist en uitvoerend
musicus/improvisator (live-electronics) is een belangrijk element in de muziek van
Stefan Prins (België, 1979). Maar misschien van nog groter belang is zijn fascinatie
voor hedendaagse technologie en de manier waarop die de “conditio humana”
beïnvloedt in de samenleving van vandaag.
Hij begon als zevenjarige piano te spelen aan de plaatselijke muziekschool
(Borgerhout). Nadat hij daar afstudeerde met grootste onderscheiding startte hij
ingenieurs-studies aan de VUB. Tijdens die studies verbreedde zijn muzikale
interesse van het “uitvoeren” van muziek naar het improviseren en componeren.
Nadat hij in 2002 afstudeerde als burgerlijk ingenieur (electrotechniek, specialisatie
fotonica), startte hij vervolgens de piano- (Robert Groslot & Peter Vanderkoelen) en
compositie-opleiding (Luc Van Hove) aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium
(Antwerpen), waar hij in 2009 Master in Compositie werd met grote
onderscheiding. Tegelijkertijd studeerde hij ook muziektechnologie aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Peter Swinnen. Voor een specialisatie aan
de sonologie-afdeling van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag (Nederland
2004-2005) ontving hij een beurs van de Vlaamse Gemeeschap. Hij studeerde
Cultuurfilosofie en Techniekfilosofie aan de Universiteit van Antwerpen en volgde
verdere compositie- en live-electronics workshops en masterclasses bij Chaya
Czernowin, Steven Takasugi, Richard Barrett, Karlheinz Essl, Beat Furrer, Vladimir
Tarnopolski, Gerhard Eckel, Orm Finnendahl, Georges Aperghis & Enno Poppe.
Sinds september 2011 verdeelt hij zijn tijd tussen Europa en de VS, waar hij aan
Harvard University een doctoraat in compositie startte bij Chaya Czernowin en
Steven Takasugi.
Hij ontving reeds verschillende belangrijke prijzen in het buitenland: “Kranichsteiner
Musikpreis für Komposition” (Darmstadt 2010), “Impuls Composition Competition
Award” (Graz, 2009), “Staubach Honorarium” (Darmstadt, 2009). Maar ook in
België werden verschillende van zijn composities gelauwerd, onder meer op de
“KBC Aquarius wedstrijd voor jonge componisten” (Brussel, 2001) en de “Week
van de hedendaagse muziek” (Tweede prijs, Gent, 2006). Daarnaast werden
verschillende van zijn werken (“Memory Space #2”, “Not I”, “Ventrioquium”,
“Erosie (Memory Space #1)”, “Fremdkörper #1”) geselecteerd door ISCMVlaanderen als Vlaamse inzendingen voor de ISCM World Music Days.
Stefan Prins’ muziek werd in Europa, de VS, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten
uitgevoerd door o.m. Klangforum Wien, Champ d’Action, Ictus Ensemble, Nadar
Ensemble, Nikel Ensemble, Ensemble Mosaik, Wet Ink Ensemble, Ensemble
Pamplemousse, Agartha, Prometheus Ensemble, ZWERM, I Solisti del Vento, het
Ensor Strijkkwartet, de Belgische Kamerfilharmonie, Jean-Guihen Queyras, Frederik
Croene, Matthias Koole en Tom Pauwels & Mark Knoop, o.m. op Darmstadt
Ferienkurse, Festival Musica Strasbourg, Luzerne Festival, Impuls Festival (Graz),
Festival Music Viva (München), Time Canvas Festival, het Transit festival, November
Music, de Week van de Hedendaagse Muziek, Music@venture, Ars Musica, Musica
Electronica Nova (Wroclaw, Polen).

Verschillende van zijn werken werden op cd opgenomen door Champ d’Action, met
wie hij sinds enkele jaren intens samenwerkt, als componist en pianist/performer.
Daarnaast maakt Stefan Prins deel uit van het jonge Vlaamse ensemble voor
hedendaagse muziek “Nadar Ensemble”, waaraan hij zowel verbonden is als
componiser-in-residence, live-electronics uitvoerder en lid van de artistieke kern.
Samen met Thomas Olbrechts (altsax) en Joachim Devillé (trompet, bugel) was
Stefan Prins (piano, objecten, live-electronics) in 2002 een van de oprichters van het
collectief reFLEXible, dat in binnen- en buitenland op de planken staat in projecten
waarin vrije improvisatie een prominente rol speelt. In de zomer van 2008 werd hun
cd “Realgar”, uitgebracht op het Italiaanse label “Amirani Records”, warm
onthaald.
www.stefanprins.be
www.myspace.com/stefanprins
www.soundcloud.be/stefan-prins
www.vimeo.com/stefanprins
www.youtube.com/klangklank

