
"The amazing adventures or Baron von Münchhausen" for ensemble and 
narrator (2007)

Composed at the request of the “Dutch Chamber Music Ensemble” on text by 
Godfried Bomans with 
projections of the illustrations  by Gustave Doré, commissioned by the Fonds voor 
de Podiumkunsten+.
The instrumentation of the piece is identical with Igor Stravinsky’s L’histoire du 
Soldat and Theo Loevendie’s
Nightingale (clarinet, bassoon, trumpet, trombone, percussion, violin and double 
bass) and is often combined 
with one of these works on concerts by the ensemble. 
A number of episodes were chosen and accompanied with illustrative music, 
whereby the percussionist also 
plays the role of Gerauschmacher. The storyteller, preferably an actor, tells the 
stories which are illustrated by 
video projections of Gustave Doré’s drawings.
Performances of the De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen 
took place on a tour through 
Indonesia by the ensemble in 2008, the text was translated for this occasion in 
Bahasa Indonesia.

"De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen" voor 
ensemble en verteller (2007)

Gecomponeerd op verzoek van het “Dutch Chamber Music Ensemble” op teksten 
van Godfried Bomans en 
met projectie van prenten van Gustave Doré, in opdracht van het Fonds voor de 
Podiumkunsten+'.
De bezetting van het werk is dezelfde als die van Igor Stravinsky’s L’histoire du 
Soldat en Theo Loevendie’s Nachtegaal 
(klarinet, fagot, trompet, trombone, slagwerk, viool en contrabas) en wordt vaak 
met een van deze werken op concerten 
van het ensemble gecombineerd. Er werd een keuze gemaakt uit de verhalen en 
deze werden van illustratieve muziek 
voorzien, waarbij de slagwerker tevens de rol van Gerauschmacher heeft. Een 
verteller, bij voorkeur een acteur, 
draagt de verhalen voor en deze worden vergezeld met projecties van Gustave 
Doré’s illustraties.
De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen werd uitgevoerd tijdens 
een tournee van het ensemble in 
verscheidensteden in Indonesië in 2008, voor die gelegenheid vertaald in Bahasa 
Indonesia.

 

 



 


